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Apresentação 
 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, por meio do Programa de Pós–graduação 

stricto sensu em Gestão Integrado da Território (GIT), realizou no período de 14 a 17 de junho de 

2016 o 3º Seminário Internacional Ligações Migratórias Contemporâneas: Brasil, Estados Unidos e 

Europa. Concomitantemente, ocorreu o 14º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, com o 

tema Território e Meio Ambiente. 

A junção dos eventos fortaleceu o espaço acadêmico de divulgação da produção científica e 

tecnológica, testemunhando a importância da UNIVALE como instituição de ensino e pesquisa do 

Vale do Rio Doce. O interesse pelos eventos, por parte de pesquisadores, professores e alunos da 

graduação e pós–graduação das instituições de Ensino Superior de Governador Valadares e 

região, Minas Gerais, do Espírito Santo, além de visitantes de outros estados e do exterior, Estados 

Unidos e Portugal, foi uma prova da qualidade e do reconhecimento da UNIVALE e de seu 

envolvimento com as questões da agenda mundial, tais como meio ambiente e mobilidade humana.  

O Seminário Internacional Ligações Migratórias Contemporâneas: Brasil, Estados Unidos e 

Europa tem como objetivo divulgar os resultados de estudos sobre a temática da migração 

internacional. Esse fenômeno faz de Governador Valadares um nome mundialmente conhecido. A 

cidade, com uma cultura emigratória consolidada, foi a primeira a enviar emigrantes para os 

Estados Unidos. Antes o Brasil apenas recebia emigrantes, mas nos anos de 1960 os valadarenses 

foram os primeiros a deixarem o Brasil para residir nos EUA. 

De um contexto de ponto de chegada de imigrantes, o Brasil, na década de 1980, torna–se 

um ponto de partida. Através da criação do Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento Regional – 

NEDER, dentro da linha de pesquisa sobre Migração Internacional, foram realizados vários estudos 

sobre o início do movimento e seus impactos. A cidade de Governador Valadares é um dos 

primeiros pontos do território brasileiro na formação de fluxos emigratórios de longa distância que 

se direcionam para o exterior. 

Através de intercâmbios e convênios com pesquisadores, instituições nacionais e 

internacionais (Europa e Estados Unidos) e do apoio dos órgãos de fomento (FAPEMIG, CAPES, 

CNPq), os estudos sobre o fenômeno emigratório brasileiro foram desenvolvidos desde a década 

de 1990. Esses estudos, realizados em conjunto com pesquisadores brasileiros de diferentes 

universidades e com pesquisadores de instituições internacionais, resultaram em vários eventos, 

mediante os quais os resultados foram divulgados.  

Por sua vez, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica tem como objetivos principais, 

entre outros, divulgar os espaços de pesquisas científicas concluídas ou em andamento; contribuir 

na formação de graduados, especialistas, mestres e doutores, através de um espaço para 

apresentação dos resultados de trabalhos científicos; e estimular a criação e/ou fortalecimento de 

linhas de pesquisa que promovam o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Idealizado 



pela Assessoria de Pesquisa e Pós–graduação (APPG) da UNIVALE, o Simpósio vem sendo 

realizado ininterruptamente desde 2003, constituindo–se em um componente do calendário 

acadêmico da universidade e ganhando tradição.  

A realização concomitante destes eventos científicos trouxe uma quantidade siginificativa de 

participantes: estudantes de graduação, pós–graduação lato e stricto sensu, professores e 

pesquisadores da UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa nacionais e 

internacionais, interessados em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisas, ensino e 

extensão nas diferentes áreas do conhecimento e temas relacionados aos diversos aspectos da 

mobilidade humana e do meio ambiente participaram dos eventos. Foram contabilizados 616 

inscritos, como ouvintes ou apresentadoras de trabalhos acadêmicos nas modalidades: mesas 

redondas, comunicação oral, banners, documentários e projetos de inovação, divididos entre vinte 

e oito simpósios temáticos, sendo 463 como apresentadores de trabalhos. Também compareceu 

um público não pagante, que foi plenamente acolhido pela comissão organizadora e de apoio, 

porém sem direito ao certificado de participação. 

A consolidação da pesquisa na UNIVALE tem contribuído para a formação continuada de 

profissionais que atuam e que atuarão em instituições de ensino e pesquisa da região e do Estado. 

Esta ocorrência alerta para a responsabilidade de discentes, docentes e pesquisadores quanto ao 

compromisso com a elevação da produção científica e o desenvolvimento regional. 

Os problemas que apresentam características regionais exigem que, além do conhecimento 

de possibilidades de superação experimentadas em âmbitos globalizados, se busquem alternativas 

que contemplem a realidade local.  

Portadora de uma função aglutinadora de saberes, a UNIVALE ofereceu mais uma vez um 

espaço de divulgação, reflexão e criação de conhecimento, por meio do 14º Simpósio de Pesquisa 

e Iniciação Científica: Meio Ambiente e Território e o 3º Seminário Internacional Ligações 

Migratórias Contemporâneas: Brasil, Estados Unidos e Europa, que se apresentaram como uma 

oportunidade de reflexão sobre questões que afetam o mundo contemporâneo, ou seja, a 

mobilidade humana à longa distância e a problemática ambiental nos diversos territórios. 

 

 

Profª. Sueli Siqueira 

Coordenação Geral 
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ST 01: Migrações Contemporâneas: sociedade, cultura e transnacionalismo numa visão interdisciplinar 
 

Migração e Educação: o que dizem as pesquisas do Neder? 
 

Adriane Oliveira Sousa Nobre; Renir de Souza Barros; Thiago Martins Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: estado da arte, migração e educação, filhos de emigrantes  

 

Introdução: Desde sua criação, em 1999, o Núcleo de Estudos Multidisciplinar sobre 

Desenvolvimento Regional (Neder), pertencente à UNIVALE, realiza estudos sobre questões 

relacionadas à região do Médio Rio Doce. Dentre as diversas questões problematizadas pelo 

núcleo, neste período, as referentes à migração internacional se destacam consideravelmente, o 

que faz do Neder uma referência acadêmica regional no assunto. Objetivo: Mapear e discutir a 

produção acadêmica do Neder que articula migração e educação. Metodologia: De cunho 

bibliográfico, este estudo mapeará e discutirá os trabalhos de conclusão de curso de graduação e 

pós–graduação e as publicações dos resultados das pesquisas desenvolvidos pelo Neder que 

versam sobre migração e educação. Resultado: Foram levantados e estão sendo analisados 2 

monografias de graduação, 1 monografia de especialização, 1 dissertação de mestrado, 2 artigos 

em periódicos, 2 trabalhos completos e 4 resumos em anais de eventos científicos. A análise 

preliminar revela que as produções privilegiaram o estudo dos reflexos da migração na vida escolar 

e na construção da identidade cultural dos filhos de emigrantes permanecidos no Brasil, com 

exceção da dissertação, identificada como a produção mais recente, que analisa a influência do 

fenômeno migratório no projeto de vida de adolescentes e jovens retornados e que vivenciaram 

diferentes experiências educacionais devido à migração. Os trabalhos encontrados em periódicos e 

em anais de eventos científicos são publicações dos resultados das pesquisas de iniciação 

científica e dos trabalhos de conclusão de curso, o que mostra o compromisso do Neder com a 

divulgação científica da sua produção. Conclusão: Espera–se que este estudo promova o 

mapeamento e reflexões sobre a produção acadêmica do Neder em relação ao tema migração e 

educação e favoreça o surgimento de questões que motivem a realização de novos trabalhos sobre 

a temática.  

 

adriane.nobre@hotmail.com 
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A relação da saúde bucal associada com os emigrantes valadarenses retornados dos EUA 
 
Ana Paula Lopes de Souza; Sueli Siqueira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Emigração, Migração e saúde, Retorno, Saúde bucal 

 

Introdução: Migrar corresponde ao movimento de saída de um território para outro, geralmente 

desconhecido, em que se busca melhorias de vida. Os emigrantes indocumentados, além dos 

constrangimentos diversos, vivenciam a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, situação que 

coloca em risco a sua qualidade de vida. O trabalho intenso é priorizado em detrimento ao cuidado 

da saúde. Não é incomum buscarem os devidos cuidados apenas em situações extremas. Nesse 

contexto, a saúde bucal é negligenciada, tendo em vista as dificuldades de atendimento de rotina 

devido aos altos custos dos tratamentos odontológicos. Objetivo: O estudo tem como objetivo 

conhecer as principais doenças bucais dos emigrantes retornados dos Estados Unidos da América 

e descrever as suas percepções e comportamentos em relação às práticas associadas à saúde 

bucal, comparando isso no tempo de emigração e no retorno. Metodologia: Trata–se de um estudo 

quantitativo e qualitativo, em que os dados foram levantados através de 05 entrevistas em 

profundidade com odontólogos que atendem emigrantes que retornaram definitivamente ou estão a 

passeio no município de Governador Valadares/MG, e 02 entrevistas em profundidade com 

emigrantes nesse mesmo perfil. Resultado: Conforme dados levantados, a dificuldade de acesso 

do emigrante aos programas de saúde bucal no país estrangeiro evidencia–se pela procura de 

tratamentos no seu país de origem. Os resultados permitam constatar que, para esse grupo 

estudado, o tratamento odontológico é um dos motivadores desse retorno. Conclusão: Os dados 

relataram que a falta de acesso do emigrante à saúde bucal no país estrangeiro, o seu descuido 

pessoal devido ao excesso de trabalho e a não acessibilidade aos programas de saúde fazem 

gerar consequências graves no seu estado de saúde. A saúde bucal é colocada em segundo plano 

e, ao retornar ao país de origem, o emigrante busca resgatá–la. Apoio: UNIVALE e PIBIC 

FAPEMIG.  

 

anaapaulalopes@hotmail.com 
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A representação do migrante valadarense nas mídias Diário do Rio Doce e Brazillian Times 
 

Denise Beatriz Cunha Fidelis; Sueli Siqueira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Emigração brasileira, representação, Diário do Rio Doce, Brazillian Times 

 
Introdução: Em busca de melhores condições de vida, valadarenses migraram para os Estados 

Unidos a partir de 1960: reflexo disso gerou comunidades brasileiras neste país. Distantes do país 

de origem e marcados pela saudade, as informações ou notícias da terra natal são importantes 

para manter a identidade e contatos com seu território. Para atender esta demanda, surgiu em 

1980, nos Estados Unidos o jornal semanal de formato impresso “Brazillian Times”. Na origem, o 

jornal local Diário do Rio Doce, fundado em 1958 apresenta neste período, conteúdo mostrando a 

vida dos brasileiros que emigram. Compreender a diferença das representações nos dois jornais é 

um exercício teórico que revela um aspecto importante do fenômeno da migração. Objetivo: O 

objetivo principal é diferenciar a representação do emigrante brasileiro nessas duas mídias nos 

períodos de 1985 a 2010, além de destacar a importância delas para o imigrante. Metodologia: O 

estudo tem como base a produção bibliográfica de dois pesquisadores, que realizaram pesquisas 

sobre a representação que a mídia faz do emigrante valadarense. PINTO (2011), pesquisou o 

jornal local Diário do Rio Doce, no período 1980 a 1990, e PINTO (2016) o jornal étnico “Brazilian 

Times” que circula na região Leste dos Estados Unidos. Resultado: Com base na análise das 

produções bibliográficas dos pesquisadores citados, pode–se considerar que as duas mídias são 

importantes veículos de representação da identidade do migrante valadarense. Segundo Pinto 

(2011), o Diário do Rio Doce, mostra o migrante como herói, bem–sucedido e desbravador. Pinto 

(2016) em sua análise do jornal “Brazilian Times”, apresenta uma imagem sempre positiva dos 

Estados Unidos e negativa do Brasil, tanto nos aspectos do cotidiano, como da política e economia. 

Conclusão: Ambos os jornais, tanto local quanto o jornal étnico, tem um papel importante na 

construção da identidade brasileira, apresentando sempre a migração como uma alternativa viável 

e positiva. Apoio: FAPEMIG/ UNIVALE.  

 

denisefidelis@outlook.com 
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Brasileiras rumo à Europa e os casamentos transnacionais 
 

Naira Helena Pinheiro; Sueli Siqueira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Migração, casamentos transnacionais, cultura 

 
Introdução: Na década de 1980, o perfil do emigrante era predominantemente do sexo masculino, 

eram raros os casos de emigração de mulheres solteiras. Porém, ao longo dos anos está realidade 

vêm se alterando e as mulheres também têm deixado suas famílias e suas localidades em busca 

de trabalho, autonomia e a possibilidade de uma vida melhor através da emigração. Muitas 

mulheres durante o tempo de emigração conhecem e casam–se com nativos. A relação de 

conjugalidade pressupõe, também, uma relação com a família do companheiro e uma emersão 

mais direta com a cultura. O estranhamento e a discriminação acentuam–se nessa convivência. 

Objetivo: Este estudo busca descrever o percurso de uma emigrante brasileira em Portugal e seus 

conflitos culturais numa relação de conjugalidade com um nativo. Metodologia: Com base em 

revisão bibliográfica e a história de vida de uma brasileira que emigrou para Portugal, para trabalhar 

no mercado sexual e durante essa trajetória casou–se com um português e teve dois filhos, 

pretende–se analisar essa relação. Resultado: Além de enfrentar o preconceito como mulher 

brasileira na sociedade portuguesa, na convivência familiar, encontra discriminação cultural. Seu 

modo de organizar a casa e educar os filhos, causa estranhamento e recriminação tanto do 

companheiro, o único a conhecer sua atividade profissional anterior, como dos demais familiares 

portugueses. Conclusão: Na relação de conjugalidade é possível perceber, através dos relatos da 

informante, que a submissão ao companheiro e calar–se diante das críticas da família é a única 

forma de permanecer na relação. Mesmo percebendo a opressão, considera que os benefícios são 

maiores que os custos. Ser uma mulher de respeito e ter constituído uma família supera todos os 

constrangimentos mesmo que isso lhe cause adoecimento psíquico. Destaca–se que este não é 

um caso típico, pois segundo a bibliografia muitas mulheres reagem a submissão e aos 

constrangimentos impondo seus valores culturais. Apoio: FAPEMIG.  

 

naira_nhp@hotmail.com 
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A influência da habilidade linguística de imigrantes brasileiros em sua territorialização nos 
Estados Unidos da América 
 
Rafael Barbosa Lucas, Sueli Siqueira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Migração Internacional, Língua Inglesa, Território 

 
Introdução: O imigrante, dialógico, estabelece seu território no destino por meio de relações 

sociais intrinsecamente linguísticas. Isso fica evidente na inserção de brasileiros nos Estados 

Unidos, uma experiência marcada pela des(re)territorialização. Desterritorializado de sua origem e 

de sua língua, o que não deve ser visto de modo algum em seu sentido pleno, tem consigo o 

inevitável processo reterritorializador. Essa experiência traz resultados complexos que não se 

deixam satisfeitos numa abordagem monolítica. Objetivo: Apontar as nuances envolvidas na 

territorialização do imigrante brasileiro, nos Estados Unidos, entendendo–o como um sujeito 

dialógico. Metodologia: Uso de informações do banco de dados do Neder (Núcleo de Estudos 

Multidisciplinar Sobre o Desenvolvimento Regional), constituído por 124 entrevistas formais e 13 

entrevistas em profundidade. Os dados foram coletados entre os anos de 2013 a 2015. Resultado: 
O âmbito que bem apresenta a des(re)territorialização do imigrante brasileiro nos Estados Unidos é 

o mercado de trabalho. Ao tomar a língua em seu sentido social e dialógico, e não abstrato, as 

construções territoriais do imigrante deixam a linearidade para compreenderem um evento 

complexo. As redes das quais pertencem, as ocupações, o projeto de estada no destino, entre 

outros fatores, seja em grupo ou individual, tornam a questão nada homogênea. Estão entre os 

ocupantes de serviços mais prestigiados aqueles que têm alguma medida satisfatória na língua, 

mas ter habilidade na língua não garante melhores ocupações. Este estudo contempla dados 

preliminares de um trabalho de dissertação. Conclusão: A habilidade linguística do imigrante não 

pode ser vista como um determinante absoluto nas ocupações de trabalho, mas de algum modo 

suas determinações são reais. Os territórios construídos no estrangeiro, o que tempo e espaço são 

imprescindíveis no discernimento, são heterogêneos e complexos. Qualquer valor dado à sua 

habilidade na língua e construção territorial no estrangeiro deve ser em relação a uma clara ideia 

de língua a que se relaciona. Apoio: CAPES/UNIVALE.  
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Dimensões comunicativas na experiência de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos 
 
Rafael Barbosa Lucas, Sueli Siqueira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Migração Internacional, Língua Inglesa, Mercado de Trabalho 

 

Introdução: Emigrantes brasileiros vivenciam diversos entraves culturais em sua adaptação em 

terra norte–americana. Uma das maiores dificuldades que eles enfrentam está relacionada ao não 

domínio da língua inglesa. Nesse território estranho, no qual o trabalho é uma obrigação, o 

desenvolvimento de habilidades extralinguísticas faz–se um aliado importante em suas ocupações 

no mercado de trabalho. Objetivo: O presente estudo, ainda em andamento, tem como objetivo 

apontar dimensões extralinguísticas envolvidas nas práticas comunicativas de imigrantes 

brasileiros, na língua inglesa, em atividades relacionadas a trabalho, o que pode influenciar em 

seus depoimentos acerca de sua habilidade na língua. Metodologia: Uso de informações do banco 

de dados do Neder (Núcleo de Estudos Multidisciplinar Sobre o Desenvolvimento Regional), 

constituído por 124 entrevistas formais e 13 entrevistas em profundidade. Os dados foram 

coletados entre os anos de 2013 a 2015. Resultado: A compreensão da fala é a habilidade que 

predomina entre os imigrantes brasileiros, fato que se justifica, em parte, pela sua identidade 

marcada pelo trabalho. A gestualidade e os recursos imagéticos, que se associam à habilidade 

linguística, são formas comunicativas adotadas por esses personagens em suas demandas 

laborativas. Miguel, 23 anos, apesar de sua baixa habilidade na língua, principalmente na 

modalidade de fala, além de leitura e escrita, relata sobre o seu sucesso no trabalho, que, depois 

de trabalhar para brasileiros, ganhando menos, passou a trabalhar diretamente para nativos: “[...] 

Dificuldade de comunicação... Apresentava fotos de serviços. Brasileiro me roubou foi muito. 

Americano faz pagamento inteiro [...]”. Conclusão: A prática linguística do imigrante não deve ser 

vista sem uma ideia clara de qual língua está em questão. A língua, enquanto objeto abstrato, não 

dialógica, é apenas um ideal. No mundo vivido, o praticante da língua, na busca de atingir seu 

interlocutor, pode aderir os mais diversos modos comunicativos ou elementos que colaboram com 

sua habilidade linguística. Apoio: CAPES/UNIVALE.  
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Análise das relações sócio espaciais na educação infantil 
 

Alessandra Amaral Ferreira; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: educação infantil, espaços, brincadeiras 

 

Introdução: O contexto de debates sobre a Educação Infantil e as relações sócio espaciais tem 

como premissas a valorização do brincar como atividade fundamental para o desenvolvimento 

integral da criança, a proposição de práticas que assegurem as interações sociais, a busca 

constante no equilíbrio entre cuidar e educar, tendo essa relação como indissociável e o tempo de 

permanência da criança no espaço escolar. Nessa perspectiva o espaço é elemento preponderante 

a se considerar nesse debate por circunscrever as práticas educativas em um território. Objetivo: 

Analisar como o espaço, como objeto de estudo, se configura na Educação Infantil. Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica que mapeou a produção acadêmica sobre espaço no campo da Educação 

Infantil no período de 2006 a 2016. O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados do 

Scielo e teve como ferramentas de busca as palavras chave: educação infantil, espaços educativos 

e brincadeiras. Resultado: Foram identificados dez trabalhos dentro do contexto da Educação 

Infantil e as relações sócio espaciais, dentre eles, alguns discutem as brincadeiras e suas 

implicações nos processos de aprendizagem e desenvolvimento infantil, outros indicam as práticas 

de socialização no espaço coletivo (creche). É mencionado também o tempo e espaço, 

estabelecendo um diálogo sobre esses conceitos na organização curricular. A arquitetura escolar 

esteve presente como objeto de pesquisa em um trabalho, tendo como objetivo discutir a 

organização do espaço na constituição de uma nova cultura escolar. Conclusão: O espaço é 

significativo para o desenvolvimento infantil e nem sempre merece a atenção necessária, 

especialmente se o correlacionarmos com as 8 horas de permanência das crianças na escola. Faz–

se necessário um diálogo entre o campo da educação, os estudos territoriais e o campo da 

arquitetura que apontem possibilidades de outras configurações espaciais para a Educação Infantil.  
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As possibilidades de aprendizagens nas relações dos espaços escolares e não escolares 
 

Alvimar Alves da Rocha, Ana Cristina Marques Lemos 

Escola Estadual Israel Pinheiro 

 

Palavras–chave: Ensino Público, Espaços Escolares e não Escolares, Educação Social 

 
Introdução: Diante da busca de uma educação pública de qualidade e com equidade, surge a 

necessidade de se pensar nas diversidades do ensino e da aprendizagem, que transforme a teoria, 

muitas vezes bem elaborada, em prática real que busque uma construção de saberes promotora da 

inclusão social. Freire (1970), considera a educação como um processo dinâmico e criativo, sempre 

relacionando com os saberes da humanidade, das comunidades e das vivências dos sujeitos. É 

neste sentido, que a educação dá vida e viabiliza produção de conhecimento. Objetivo: Investigar 

as possibilidades de aprendizagens em espaços escolares e não escolares. Metodologia: 
Pesquisa de revisão bibliográfica e análise da prática proposta nas aulas de empreendedorismo de 

uma Escola Pública Estadual de Governador Valadares. Resultado: O processo de aprendizagens 

nas relações dos espaços escolares e não escolares, foi uma prática utilizada com os alunos do 

ensino médio da Escola Estadual Israel Pinheiro, que participaram das aulas de 

empreendedorismo. Nestas aulas, os alunos tiveram a oportunidade de se integrar e interagir com 

espaços extraescolares, numa prática como base para gerar pensamento. Alguns desafios como o 

entendimento do espaço físico de ensino, não se resumir ao espaço físico da escola, foi superado 

por muitos dos sujeitos presentes nestas aulas. Conclusão: Existem formas e metodologias 

possíveis, capazes de gerar aprendizagens educativas e significativas. É possível, dentro de um 

sistema de produção excludente, uma articulação da escola com a comunidade educativa (espaços 

não–escolares), que possibilite experiências com o saber num processo para outros mundos 

possíveis. 
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Todas as crianças contra o mosquito Aedes Aegypti: conscientizando a população 
 

Ana Carolina Barros, Larissa Sellos Pereira de Lima, Tayane Valentim de Andrade, Wécely Cristina 

da Silva, Valdicélio Martins dos Santos (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: conscientização, prevenção, crianças, Aedes Aegypti 

 

Introdução: Tendo em vista a epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti na 

cidade de Governador Valadares, percebeu–se a necessidade de desenvolver projetos e atividades 

com crianças de 0 a 5 anos de uma escola de Educação Infantil, em parceria com o Pibid–

UNIVALE. Visto que o maior índice de proliferação do mosquito da dengue acontece pela falta de 

limpeza domiciliar, gerada pelo acumulo de lixo e/ou água parada, criou–se um projeto escolar que 

tratasse das formas de prevenção contra o mosquito. Objetivo: Conscientizar crianças e 

comunidade sobre as doenças causadas pela picada do mosquito e suas formas de prevenção. 

Metodologia: Realização de palestras em parceria com a vigilância sanitária. Passeata de 

conscientização pelas ruas do bairro com a distribuição de folhetos educativos e mudas da planta 

Crotalária (planta de flores amarelas que atraí libélulas e que se alimentam do mosquito e de suas 

larvas) à população. Resultado: Percepção do envolvimento das crianças e esclarecimento da 

comunidade escolar. Conscientização quanto aos cuidados com a limpeza da escola e evitando a 

proliferação do mosquito e o desenvolvimento de hábitos que auxiliem na prevenção. Conclusão: 
Os educadores devem criar estratégias que envolvam as crianças junto à comunidade escolar 

buscando parcerias, criando uma rede de educação em torno da escola. Percebe–se que o mais 

importante é prevenir e conscientizar, criando hábitos que possam ser repassados das crianças 

para os pais se estendendo a toda comunidade para eliminação do foco do mosquito. Apoio: 
Pibid–UNIVALE/CAPES.  
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Educação Integral/Tempo Integral: um estudo bibliográfico 
 
Ana Carolina Oliveira Faria Falcão; Thiago Martins Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação Integral, Escola em Tempo Integral, Educação Integrada, 

Intersetorialidade 

 

Introdução: O presente estudo se insere no conjunto de trabalhos sobre Educação Integral/Tempo 

Integral que vêm sendo realizados pelo curso de Pedagogia da UNIVALE, desde a implantação da 

Escola em Tempo Integral (ETI) na rede municipal de Governador Valadares. Trata–se de uma 

pesquisa bibliográfica apresentada como trabalho de conclusão de curso no ano de 2015. 
Objetivo: Compreender os fundamentos e as metodologias da Educação Integral/Tempo Integral. 

Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio de levantamento e estudo de artigos disponíveis no 

sítio eletrônico da SciELO. Foram utilizados os seguintes termos de busca: Educação Integral; 

Educação Integrada; Escola em Tempo Integral; Formação Integral; e Intersetorialidade e 

Educação, sendo os critérios de inclusão dos artigos aqueles que foram publicados no período de 

2009 a 2014; em idioma português; e que abordassem a temática em turmas de ensino 

fundamental, relacionados às palavras–chave. Foram, efetivamente, utilizados 14 artigos, 

selecionados conforme a qualidade e a relevância com o objetivo proposto. Resultado: O estudo 

indicou que as concepções e os trabalhos de Anísio Teixeira constituem o ponto de partida da 

Educação Integral/Tempo Integral no Brasil. Possibilitou a definição de ETI e de Educação 

Integrada e o entendimento do modo como estes conceitos estão relacionados à ideia de Educação 

Integral. Apontou a intersetorialidade como metodologia da Educação Integral/Tempo Integral. 

Conclusão: Tendo como referência este trabalho e o atual momento da educação municipal, 

destaca–se a importância da compreensão dos fundamentos e das metodologias da Educação 

Integral/Tempo Integral por parte do pedagogo, profissional habilitado para exercer a docência e a 

gestão reflexiva de processos educativos em contextos de Educação Integral/Tempo Integral. 

Apoio: Pibid–Capes.  
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Juventudes e Território: um estudo do Programa Fica Vivo em Governador Valadares 
 
Ana Lídia Cristo Dias, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Juventude. Experiências Juvenis. Educação. Território 

 
Introdução: Este estudo tem como cenário o território de Governador Valadares e se insere no 

debate sobre a vulnerabilidade juvenil ao tomar como objeto de análise o Programa Fica Vivo!. O 

referencial teórico transita pelo campo dos Estudos Territoriais e da Educação em diálogo com 

estudos sobre juventude. Objetivo: Analisar a constituição das experiências juvenis no Programa 

Fica Vivo! em Governador Valadares/MG. Metodologia: Este estudo, de cunho qualitativo, tem 

como campo de pesquisa um Núcleo do Programa Fica Vivo, localizado no bairro Turmalina e que 

oferece atividades de âmbito socioeducativo para jovens na faixa etária de 12 (doze) a 24 (vinte e 

quatro) anos. Os sujeitos do estudo são jovens de ambos os sexos, na faixa etária de 18 (dezoito) a 

24 (vinte e quatro) anos. O material empírico será produzido por meio de questionário que traçará o 

perfil social de 100 (cem) jovens e entrevistas com dez jovens, observando–se a paridade entre os 

sexos. Resultado: Embora, ainda não seja possível apresentar resultados conclusivos, por se 

tratar de uma investigação em andamento, aponta–se para as marcas territoriais na constituição 

das experiências juvenis, e para as marcas das aprendizagens de cunho socioeducativo que 

permeiam essas experiências. Os resultados indicam, também, contribuições sobre a promoção 

efetiva da inclusão social dos jovens, e a construção de políticas de participação que propiciem 

rompimentos com a condição de excluído dessa população. Conclusão: As conclusões aqui 

apontadas são de que ao tratar das experiências juvenis vincula–se, então, ao território, que é 

construído socialmente pelos sujeitos. Compreender o território é remeter a relações entre 

indivíduos e entre grupos, que se constituem com conflitos, interesses e relações de poder. Nesse 

sentido, conhecer os territórios é fundamental para entender os jovens, bem como seus estilos, 

modos de ser e estar no mundo, ou seja, a condição juvenil.  
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Território da educação e os direitos humanos: limites e contribuições na conquista de 
direitos individuais e coletivos 
 
Andrea Cecilia Moreno, Hilda Maria de Oliveira Santos, Maria Aparecida Rodrigues Cruz, Monique 

Linhares Costa Pinheiro, Edmarcius Carvalho Novaes (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: território da educação, direitos humanos, direitos individuais e coletivos 

 
Introdução: A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (1948) reconhece 

como sujeitos de direitos o indivíduo e o Estado. Os direitos coletivos não foram contemplados no 

contexto dessa declaração, o que culmina na existência de uma tensão entre os direitos individuais 

e coletivos, já que grupos sociais historicamente excluídos não são considerados neste referido 

documento, de cunho internacional. Objetivo: Analisar os processos de conquistas de direitos das 

diversas coletividades excluídas e sua relação com os direitos humanos e o território da educação. 

Metodologia: Trata–se de pesquisa qualitativa, a partir da revisão de bibliografias que 

problematizam a tensão entre os direitos individuais e coletivos, e sua relação com os direitos 

humanos e o território da educação. Resultado: Percebe–se que a educação se constitui 

historicamente como um território que favoreceu as desigualdades socioculturais, criando uma 

sociedade elitizada. Por outro lado, têm–se que a temática em direitos humanos obteve vários 

avanços com criações de leis, políticas públicas e o reconhecimento da diversidade, sobretudo, 

cultural e étnico–racial. Entretanto, apesar dos significativos avanços, ainda existe um longo 

caminho de obstáculos a ser percorrido, pois situações de preconceito, discriminação e 

desigualdade ocorrem em nossa sociedade, que ainda carrega consigo um olhar indiferente e 

alienante para com a população oriunda dessa diversidade cultural e étnica. Conclusão: O 

surgimento dos direitos coletivos tem contribuído na eliminação e diminuição de injustiças sofridas 

pelas diversas coletividades nas mãos de opressores, como do próprio Estado. No entanto, se faz 

necessário um trabalho conjunto entre a sociedade civil e o poder público, para desenvolver 

discussões sobre os direitos humanos no território da educação, para conscientizar os sujeitos e 

eliminar perspectivas discriminatórias e de superioridade em relação a diversidade cultural, étnica e 

racial, constituintes das identidades brasileiras.  
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A tensão entre as abordagens fundacional e universal da educação enquanto direitos 
humanos 
 

Ariane Emanuelle Vieira, Jaimara Macêdo Gama, Nicole Dias de Souza, Edmarcius Carvalho 

Novaes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: fundacional, universal, educação, direitos humanos 

 
Introdução: O resumo discute os direitos humanos, considerando a tensão entre as abordagens 

fundacional e o universal da educação. Compreende–se por fundacional a identidade específica de 

raízes históricas ligadas a algo que é representado pela sua intensidade, o que tem um caráter 

importante por ser único. Já o universal tem uma aplicação à totalidade, independe dos contextos 

sociais ou individuais dos sujeitos, sendo válido em todos os lugares e tempos. Objetivo: Identificar 

o surgimento da tensão entre o fundacional e o universal dentro das concepções de direitos 

humanos aplicados a educação. Metodologia: Pesquisa de cunho analítico, a partir de revisão 

bibliográfica sobre as temáticas, realizada na disciplina de Direitos Humanos e Diversidade, no 

curso de Pedagogia – UNIVALE. Resultado: Entende–se que as práticas e valores, consagrados 

pela tradição e pelo costume de maneira geral, em prol de contribuir para o progresso da 

sociedade, usando a educação como meio de crescimento, é vista como um direito indispensável 

para o acesso a outros direitos, buscando efetivar a cidadania plena, tornando as ações, 

fundacionais e universais completares umas das outras. A tensão entre as abordagens surgiu 

devido à individualidade de um e a abrangência total do outro. No entanto, ambos se completam, 

porque o caráter único e especifico de um, apoia e auxilia a universalidade e generalidade do outro. 

Conclusão: É necessário garantir ao indivíduo a importância do direito à educação escolar, ligado 

aos processos produtivos e a valores da cidadania social e política, sem desrespeitar a 

individualidade de cada grupo. Por outro lado, a escolaridade como forma de mobilidade social e de 

garantia de direitos tem um histórico variável, considerando os determinantes socioculturais de 

cada um, pois quanto mais processos se dão, mais se multiplicam, se expandem e se socializam. A 

educação sinaliza a possibilidade de uma sociedade mais igual e humana.  
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O legado da educação colonial para o Brasil 
 

Bianor da Silva Cunha; Márcia Batista Lanes (orientadora) 

Faculdade Pitágoras – Governador Valadares 

 

Palavras–chave: Educação, Formação, Cidadania, Ensino 

 

Introdução: Este estudo busca a compreensão sobre as ligações entre o passado colonial 

excludente e o momento atual, na contemporaneidade, que continua a excluir, os menos 

favorecidos do sistema educacional brasileiro. Desde a chegada dos portugueses em 1500, à 

efetiva colonização a partir de 1530 até a introdução do primeiro processo educacional português, 

que visava indígenas e objetivos da Contrar Reforma europeia, com a vinda da Companhia de 

Jesus à América portuguesa, às reformas pombalinas, à efetivação da educação para poucos, até 

a educação atual, universalizada, porém de qualidade questionável. Objetivo: Compreender que 

no processo educacional brasileiro, a educação sempre esteve disposta como mecanismo de 

manutenção de poder e que, ao ser universalizada, continua a excluir, pois as oportunidades não 

são as mesmas, para todos. Metodologia: Revisão bibliográfica, pesquisas em artigos e 

documentos. Resultado: Demonstrar que há relação de causa e efeito entre os resultados 

negativos na educação e as políticas educacionais historicamente implantadas no Brasil, sendo 

estas exclusivistas, segregacionistas e mantenedoras da baixa qualificação técnica do brasileiro. 

Conclusão: No Brasil, não houve a preocupação em educar os menos favorecidos, para a 

emancipação e cidadania plenas, mesmo diante da possibilidade da educação, para poucos 

privilegiados, enquanto que a maior parte da população estava aquém do sistema educacional e, 

atualmente, com a universalização, esta não veio acompanhada da qualidade necessária que 

promova o cidadão brasileiro a qualificação necessária. 
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O perfil discente das Instituições de Ensino Superior na atualidade 
 

Bruna Aiala de Barros; Ivignee Rodrigo Porto e Porto; Marcos Vinicius Pereira da Silva; Márcia 

Batista Lanes (orientadora) 

Faculdade Pitágoras – Governador Valadares 

 

Palavras–chave: Ensino Superior; Perfil Discente; Perfil Docente; FIES; PROUNI 

 

Introdução: A análise do perfil discente que acessa o ensino superior nos últimos 15 anos é 

subjetiva e complexa. O contingencial acesso ao ensino superior, fenômeno brasileiro, sob 

interpretação regional no médio rio Doce, faz–se necessário, para categorizar quem é o aluno, de 

qual realidade social advém e qual fomento governamental possibilitou sua entrada no ensino 

superior, nos últimos 15 anos. O aumento da demanda não foi, necessariamente, acompanhado de 

melhora na qualidade da educação básica e sim ao aumento do acesso, ao crédito educativo FIES 

e PROUNI. Paralelamente ao aumento do acesso, investiga–se quem é o discente no ensino 

superior, qual seu perfil, o que almeja. Assim como, quem é o docente que receberá este novo 

aluno e se está preparado para a heterogeneidade deste perfil. Objetivo: Analisar quem é o aluno 

nas universidades no médio rio Doce, de quais históricos de educação básica provêm e como se 

estabelecem relações de ensino–aprendizagem. Metodologia: Revisão bibliográfica, pesquisas em 

artigos e documentos oficiais. Resultado: O referido acesso se estabeleceu como política oficial do 

governo (2000–2015), oportunizando a entrada de milhões de brasileiros no ensino superior, sem 

que este acesso tenha sido resultado em melhoria da educação básica, alunos despreparados, 

professores igualmente impossibilitados de ofertar a educação, na medida necessária à demanda 

do aluno que acessa às salas de aula, dentro do período de maior oferta dos programas 

governamentais. Conclusão: Há nítida distorção entre oferta, acesso e permanência nos últimos 

15 anos no Brasil, mesmo com a facilitação do acesso.  
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Educação permanente e/ou continuada: uma abordagem visando à promoção da saúde e a 
qualidade de vida 
 

Camila Maciel de Moraes; Raquel Júnia Vieira Barbosa; Sheila Aparecida Ribeiro Furbino 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Atenção Primária, Educação Permanente/ Continuada, Grupo Operativo 

 
Introdução: A educação Permanente constitui uma estratégia do SUS para formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores de Saúde. Já a Educação Continuada constitui uma incessante 

busca e renovação do saber com a finalidade de atualização, as duas contemplam ações de 

promoção, proteção, e atividades preventivas em saúde. As DCNT’s vêm se estendendo em longa 

escala em função do perfil da população que tem se modificado em relação a transição 

epidemiológica e demográfica. Perante isto, o Grupo Operativo surge como uma estratégia 

educativa que possibilita a intervenção no processo saúde/doença do indivíduo por meio de 

indicadores a fim de promover a qualidade de vida. Objetivo: Evidenciar a Educação Permanente 

e/ou Continuada na Atenção Primária à Saúde através do Grupo Operativo como instrumento de 

mudança para intervir nas doenças crônicas não transmissíveis e agravos. Metodologia: Revisão 

bibliográfica quantitativa, através de sites científicos e livros. Resultado: Observou– se que em 

Minas Gerais no ano de 2010 houve o aumento dos óbitos por DCNT’s totalizando 71,8%. A 

expectativa de vida da população tem se elevado, com a transição demográfica compreendida 

entre os períodos de 1960 a 2008, nota– se um crescimento de 700% da população idosa em 

menos de 50 anos. Surge então a tripla carga de doenças, levando procura por auxílio médico. A 

Educação Permanente e/ou Continuada e os Grupos Operativos, aparecem como sendo uma 

forma eficaz para mudanças e intervenções de saúde no novo cenário. Conclusão: Considerou– 

se então que estes métodos educativos de fato fazem a diferença na assistência prestada a 

população, estimula a participação ativa do sujeito, promove vínculos entre equipe/usuário, o 

sujeito é o protagonista de sua própria saúde, diminuindo assim as consultas individuais, e 

proporcionando uma melhor qualidade de vida. Apoio: UNIVALE.  

 

enf.camilamacieldemoraes@outlook.com 
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As práxis na Educação Infantil para além dos muros da escola 
 
Carla Martins do Carmo, Daiana Leite da Silva, Elizabete Evangelista Lemos, Jessica Lana Soares 

Neves Coleta, Simone Monteiro Bittencourt, Thamara Carvalho Simões de Souza, Valdicélio 

Martins dos Santos (coordenador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: território, práxis, espaço educativo 

 

Introdução: Desde o ano de 2013, o PIBID faz parceria com o Centro Municipal de Educação 

Infantil Dom Hermínio Malzone Hugo situado na cidade de Governador Valadares – MG. Neste 

espaço, percebeu–se pouca participação de entidades que colaborassem com seu processo de 

ensino–aprendizagem. Após um mapeamento de espaços com potencial para práticas educativas, 

criou–se um projeto que rompesse os muros da escola mostrando que é possível aprender em 

outros lugares levando as crianças a conhecerem e reconhecerem o meio que os cerca, 

oportunizando, assim, as diversas práticas pedagógicas. Objetivo: Ampliar a visão dos 

profissionais da instituição das possibilidades de parceria com outros espaços que educam. Buscar 

possibilidades educativas além dos muros da escola, contribuindo com a práxis de formação da 

criança e todo meio em vive e convive. Metodologia: Reuniões semanais para discussão e 

planejamento das propostas. Visitas, observações e registros dos espaços em torno da instituição. 

Cartografia de todos os espaços que educam e possíveis parcerias com os mesmos. Envolvimento 

e visitas das crianças de 2 a 5 anos nestes espaços. Resultado: Ampliação das possibilidades de 

práticas educativas que vão além dos muros da escola. Parcerias com diversos locais como fábrica 

de sabão, Polícia Militar, empresas e visitas em praças públicas. Passeatas educativas envolvendo 

toda comunidade escolar. Conclusão: A proposta de expansão da educação para além dos muros 

da escola vem de encontro aos estudos embasados nas cidades educadoras e suas relações com 

a educação integral que vivenciamos. Acredita–se que a proposta promove uma nova relação das 

crianças com o e seu território criando um sentimento de pertença, baseada nos eixos temáticos 

proposto pelos modelos de educação integral da Secretaria Municipal de Educação de Governador 

Valadares. Apoio: PIBID/CAPES.  
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Um olhar inocente à acessibilidade nas escolas 
 
Claudia Rangel do Carmo Torres; Arianne Medina Silva; Alcyr Pereira da Silva; Virginia Augusta B. 

Viana; Dayane Gonçalves Ferreira (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Acessibilidade, Prédios Públicos, Escolas 

 
Introdução: O artigo apresentado analisa a acessibilidade nas escolas públicas, a obtenção da 

educação por crianças em nosso Brasil. Com base na lei 10.098 de 19–12–2000 e na N.B.R 

9050/2004, este trabalho abrange desde o conceito de acessibilidade até a realidade das escolas 

brasileiras. A relação entre a engenharia e o cotidiano de alunos que precisa vencer essa barreira 

para ter acesso ao ensino. Objetivo: Alertar a população e as autoridades sobre a importância da 

inclusão por intermédio do ambiente escolar. Metodologia: Estudo observacional e qualitativo do 

cotidiano escolar com foco na acessibilidade das crianças com dificuldades de locomoção. 
Resultado: Os resultados não são satisfatórios, todos os prédios em que visitamos possui uma 

infinidade de adequações a se fazer, nota–se uma privação de liberdade. Há uma preocupação das 

escolas em tornar acessível o ambiente, mas infelizmente o processo é lento e as necessidades 

das crianças são urgentes, problemas que já não deveriam existir. Conclusão: A escola é um 

espaço físico que estabelece uma relação da criança com o mundo, esse espaço deve ser 

qualificado, as primeiras sensações do ser humano estão ligadas diretamente a esses espaços e 

através dele que se desenvolvem os sentidos de liberdade de direitos, de pensamentos, sentir–se 

um ser completo. O ambiente escolar deve ser tratado não só como um projeto que envolve apenas 

cálculos de vigas, concreto, materiais dos mais diversos que se destinam a ele, mas uma projeção 

de vida, liberdade, sonhos inocentes que irão se desenvolver através daquele ambiente. Apoio: 
UNIVALE.  
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A Pedagogia Hospitalar e a promoção da saúde enquanto território de relações educativas 
em espaços não–escolares 
 
Cleoziane Vieira Lemos, Márcia Cristina Dantas Patrício, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Pedagogia Hospitalar, saúde, educação 

 

Introdução: As relações educativas podem ser vistas enquanto um território simbólico, marcado 

pelo direito à educação em espaços escolares. O reconhecimento e efetivação das políticas 

públicas asseguram a escolarização de crianças e adolescentes. A Pedagogia Hospitalar se faz 

relevante na temática do atendimento de crianças e adolescentes impossibilitados de frequentar os 

espaços escolares por motivo de saúde, razão pela qual se faz necessário problematizar o território 

das relações educativas também em espaços não–escolares. Objetivo: Compreender as políticas 

públicas que asseguram o direito à educação de crianças e adolescentes hospitalizados, a partir da 

realização de processos pedagógicos não escolares. Metodologia: Trata–se de pesquisa de 

revisão bibliográfica correlata à Pedagogia Hospitalar, promoção da saúde e as relações educativas 

enquanto território, e de cunho documental (ordenamento jurídico). Resultado: O território das 

relações educativas perpassa pelos processos de relação com o saber (Bernard Charlot), em 

espaços escolares ou não–escolares. Em relação a crianças e adolescentes hospitalizados, a 

Pedagogia Hospitalar a partir de intervenções pedagógicas que considerem as especificidades do 

espaço não–escolar, favorece a promoção da saúde. Tais práticas se fundamentam na 

Constituição da República de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, e em resoluções do Conselho Nacional de Educação sobre este 

espaço não–escolar de Pedagogia Hospitalar. Conclusão: A educação é direito de toda criança e 

adolescente, e que isso inclui o universo dos que estão hospitalizados. O suporte teórico e 

documental aponta a relevância da intervenção pedagógica específica ao ambiente hospitalar. Tal 

atuação não é muito conhecida, porém fundamental, pois as ações auxiliam e permitem o 

conhecimento sobre o território das relações educativas em espaços não–escolares e promovem a 

saúde.  

 

cleoziane@yahoo.com.br 
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Cidade educadora na perspectiva da escola em tempo integral 
 

Daniel Rômulo de Carvalho Rocha; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Território, Educação Integral, Cidade Educadora 

 

Introdução: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96) inseriu no meio 

educacional a iniciativa de se incorporar à política educacional do país, a ampliação da jornada 

escolar para, no mínimo, 07 horas de atividades diárias, a ser feita gradativamente pelas escolas. 

No debate que se seguiu a essa proposição foram incorporadas ao campo educacional discussões 

sobre Educação Integral, tempo Integral, cidade educadora. Esse debate provoca a reflexão sobre 

as condições, adesão dos sujeitos envolvidos no processo educacional, formas de organização, 

aproximação da escola com os espaços da cidade, dentre outros aspectos, o que instiga a 

realização de pesquisas nesse campo. Objetivo: Mapear e analisar a produção acadêmica a 

respeito das temáticas: território, cidade educadora, tempo integral e escola de tempo integral. 

Metodologia: Nesse sentido, realizou–se o estado da arte das pesquisas publicadas nos últimos 

10 anos, no site Scielo e Google Acadêmico. Resultado: Como resultado, foi possível detectar que 

há em torno de 28 artigos sobre a temática da Educação Integral. Ao confrontar esses estudos com 

a palavra chave Território, encontramos cerca de 03 artigos. No que ao quantitativo de pesquisas 

com a temática Cidade Educadora, não foram encontramos estudos que fazem parte do Projeto da 

Educação Integral que deveriam dialogam diretamente com os territórios – urbano e rural – e que 

teria o objetivo de desenvolvimento integral de todos os habitantes e não é explorado. Conclusão: 
Sendo assim, pode–se concluir que a Educação em Tempo Integral, Escola em Tempo Integral tem 

sido objeto de diferentes estudos. Entretanto, a cidade numa dinâmica educadora não é explorada 

em seus diversos territórios, o que poderia contribuir para a política de educação em tempo integral 

e para a consolidação de propostas educativas nessa perspectiva.  

 

danielromulo@hotmail.com  
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O pensamento cartesiano na realidade da sala de aula  
 

Emília Marilda Cassini 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Pensamento Cartesiano, Realidade, Sala de Aula 

 
Introdução: A escola na contemporaneidade revela–se como ponto de convergência de varias 

correntes filosóficas, tal diversidade conduz a uma variedade de técnicas desenvolvidas dentro da 

sala de aula. Esta realidade é fruto do modo de vida ocidental, que implanta seus dogmas em 

sociedades de ideologias e culturas fragilizadas por contextos de dominação e alienação. A sala de 

aula é o lugar da escola onde a maioria das “coisas” acontecem. Neste ambiente há uma infusão 

de idéias e contextos dos indivíduos que dinamizam o contexto escolar. Contudo, estas relações 

têm características reveladoras do pensamento ocidental na educação nacional. As características 

da sala de aula que reproduzem o pensamento cartesiano no ambiente escolar, a reconstrução do 

pensamento cartesiano reproduzido na escola brasileira como reflexo da sociedade, e a forma de 

romper com modelos dogmáticos de ensino implantados na sala de aula. Objetivo: Compreender a 

realidade da sala de aula nos aspectos de viabilização de uma prática pedagógica diretamente 

relacionada a ideologia dominante no meio. Metodologia: Investigação do campo teórico e prático 

dos atores da sala de aula, através de uma análise crítica do discurso, com apoio de observações, 

entrevistas e autores relevantes para fomentar a reflexão do tema. Resultado: Demonstrar 

algumas vertentes que sustentam o ambiente educacional da sala de aula, quanto ao pensamento 

cartesiano que protagoniza as ações dos sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem. 

Algumas respostas ao questionamento do pretenso rompimento com o pensamento cartesiano. 

Conclusão: É tendência nacional uma prática escolar homogênea na sala de aula, com 

especificidades características do pensamento cartesiano, assim pressupostos teóricos indicam 

caminhos para superação das dificuldades inerentes a esta prática pedagógica contemporânea.  

 

emiliacassini@hotmail.com 
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Alimentação Escolar, política pública que favorece a Inclusão Educacional 
 
Enara Cristina Silva Glória Roberto, Bárbara Nery Enes, Eloísa Helena Medeiros Cunha, Paula 

Louisy Portella Werneck 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: alimentação escolar, política pública, escolar  

 

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma Política Pública de 

Alimentação e Nutrição que está inserida na Secretaria de Educação (Municipal/ Estadual) de todos 

os Estados e Municípios brasileiros. A partir de 1988, com a Constituição Cidadã, o PNAE passou a 

ser direito de todos os alunos matriculados nas escolas públicas brasileiras tendo como diretrizes a 

equidade e universalidade no atendimento ao escolar. O PNAE passou por várias reformulações 

em sua legislação, e em 28 de maio de 2014 foi sancionada a Lei nº12. 982 que especifica e torna 

obrigatório o atendimento aos alunos com necessidades alimentares específicas, a saber: 

intolerância à lactose, diabetes mellitus, hipertensão arterial, fenilcetonúria, doença celíaca. 

Objetivo: refletir sobre a política pública alimentação escolar, como fator de inclusão no processo 

educacional. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos e sites acadêmicos. 
Resultado: A implementação de uma política pública pode ser facilmente entendida como uma 

prática territorial. No caso do PNAE isso, se dá através do fornecimento da alimentação saudável e 

adequada durante o tempo de permanência do aluno na escola, inclusive para os escolares que 

necessitam cuidados nutricionais específicos. A rede pública de ensino é responsável pelo 

atendimento, na educação básica, correspondendo a 26% da população brasileira. Ao ingressar na 

escola, a criança passa a vivenciar um ambiente que atua no desenvolvimento de conhecimentos, 

atitudes, comportamentos e habilidades. A oferta de uma alimentação adequada e saudável aos 

alunos com necessidades específicas no território onde estudam poderá contribuir para o 

crescimento, desenvolvimento e ainda para um melhor rendimento escolar dos mesmos. 

Conclusão: A alimentação escolar busca ofertar preparações alimentares que sejam adequadas à 

necessidade específica do escolar evitando o desenvolvimento dos sintomas das patologias, 

favorecendo o desenvolvimento adequado e a inclusão social do escolar no processo educacional.  

 

enara.roberto@univale.br 
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Um olhar sobre educação ambiental e território na Educação de pessoas Jovens e Adultas 
(EJA) 
 
Gilda De Melo Marques, Maria Celeste Reis Fernandes De Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação Ambiental, Eja, Currículo E Território 

 

Introdução: No final do ano de 2015, a temática ambiental se destacou no cenário nacional, em 

decorrência da tragédia que devastou Bento Rodrigues e outros distritos de Mariana, cuja lama, 

despejada na calha principal do rio Doce, seguiu ao longo dos 853 quilometros de extensão desse 

rio. Esse evento prejudicou o ecosistema e modificou a vida dos habitantes do Vale do Rio Doce. 

Uma preocupação que se coloca, no campo da educação é sobre como o debate relacionado a 

essas questões tem pautado as práticas escolares, especialmente na EJA, cujos sujeitos, na 

condição de jovens e adultos, tem sido ao longo dos anos, alijados de debates críticos, como 

denunciam estudiosos desse campo. Objetivo: investigar as abordagens realacionadas a temática 

Educação Ambiental e território no campo da EJA. Metodologia: Estudo exploratório que consistiu 

de um levantamento bibliográfico das produções científicas publicadas na base de dados do Scielo, 

nos últimos dez anos (2006 a 2016). Foram utilizados como filtro de análise as palavras chave: 

Educação Ambiental; EJA; território e currículo. Resultado: Foram encontrados 36 artigos, cujo 

foco era, em sua maioria, a formação do educador e a escolarização. A análise empreendida 

evidenciou uma lacuna em relação a temática da Educação Ambiental na EJA. Outra lacuna diz 

respeito a territorialidade ou espacialidade, que não comparece nas pesquisas no campo da EJA, 

embora as contribuições de Paulo Freire tenham marcado esse campo ao propor um outro olhar 

sobre os sujeitos da EJA, que devem ser considerados em suas relações concretas de existência. 

Conclusão: Os resultados indicam a necessidade de estudos que possam ampliar o debate no 

campo da EJA ao incorporar a temática da Educação Ambiental, em uma perspectiva crítica, em 

diálogo com os Estudos Territoriais. Tal incoporação poderá contribuir para subsidiar práticas 

educativas e estudos nesse campo, além de ampliar o debate sobre os efeitos deletérios da 

tragédia do rio Doce.  

 

gildamello2010@hotmail.com 
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Projeto Ererré 
 

Ivy Denadai Baldon do Amaral 

Colégio Franciscano Imaculada Conceição 

 

Introdução: O projeto Ererré, nasceu da necessidade de fomentar a pesquisa e o conhecimento 

sobre os contributos das etnias indígenas enquanto elemento essencial do olhar pluralista que o 

cidadão deve possuir sobre a sua identidade brasileira, destituído de estereótipos e pautado em 

experiências de aprendizagem significativas para construção da mesma. Objetivo: Conhecer a 

cultura indígena e suas peculiaridades; Conscientizar sobre o pluralismo étnico enquanto formador 

da nossa identidade nacional; e o coneito de território para além do espaço geográfico; Promover 

iniciativas em prol da convivência e respeito entre os povos de diferentes culturas; Identificar as 

diferenças que caracterizam o povo brasileiro pelo seu hibridismo cultural; Reconhecer o conceito 

de território para além do espaço geográfico, entendo–o como identidade do grupo que o habita. 

Metodologia: o projeto foi desenvolvido com alunos do 6º ano do E.F de uma escola da rede 

privada, em Governador Valadares. Os alunos tiveram encontros de formação sobre os costumes, 

cantos, religiosidade e história com uma representante da tribo Krenak. Pesquisaram sobre a 

diversidade indígena, visitaram a aldeia Pataxó onde vivenciaram in loco seus espaços, história e 

cultura, dançaram com os índios e entrevistaram o Pajé. A culminância contou com uma exposição 

de vasos de cerâmica retratando o grafismo indígena, de uma exposição de um cordel, de uma 

feira de comidas típicas representando a culinária de tribos indígenas, produzidos de forma 

interdisciplinar pelos alunos. Resultado: os alunos reconheceram a cultura indígena como 

patrimônio cultural da sociedade brasileira, devendo, portanto, ser respeitada e (re)conhecida por 

todos.Conclusão: O projeto contemplou o que prevê o artigo 26 da LDBEN 9394/96 no tocante ao 

ensino da cultura indígena.  

 

prof.ivydenadai@cfimaculadaconceicao.com.br 
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A condição juvenil de jovens em situação de restrição de liberdade no município de 
Governador Valadares – MG: significados da experiência da medida socioeducativa de 
semiliberdade e projetos de futuro 
 

Jorddana Rocha de Almeida; Geraldo Magela Pereira Leão (Orientador) 

Univerdidade Federal de Minas Gerais – UFMG; Instituto Federal de Minas Gerais Campus 

Avançado Ponte Nova 

 

Palavras–chave: Juventude; Medidas Socioeducativas e Projeto de futuro 

 

Introdução: A investigação se insere no campo de estudos sobre juventudes, com foco na 

condição juvenil e nos projetos de futuro de jovens em situação de restrição de liberdade. O 

referencial teórico e metodológico ancora–se na sociologia da juventude, compreendendo 

juventude como momento presente do clico da vida, como condição social e um tipo de 

representação, no qual os jovens são percebidos como sujeitos de direitos, singulares, sociais e 

múltiplos. A pesquisa trata–se de um contexto evidenciado por uma sociedade complexa, marcada 

pela multiplicidade de processos, incertezas, desigualdades e crises, impondo mudanças e novas 

configurações sociais, que singularizam cenário potencializador de vulnerabilidade social, 

principalmente no segmento juvenil. Objetivo: Analisar a condição juvenil de jovens em situação de 

restrição de liberdade, buscando compreender especificamente os significados que eles atribuem à 

experiência da medida socioeducativa de semiliberdade em Governador Valadares – MG e seus 

projetos de futuro. Metodologia: Propomos a realização de um estudo qualitativo, através de 

observações exploratórias para aprofundar as informações prévias sobre a medida socioeducativa 

de semiliberdade do município de Governador Valadares – MG e preparar a entrada definitiva no 

campo; observações participantes, como segunda fase da pesquisa de campo; e entrevistas semi–

estruturadas com os jovens. Resultado: A pesquisa encontra–se em período de coletas de dados, 

portanto, ainda não obtivemos os resultados esperados para publicação. Conclusão: O 

levantamento bibliográfico e inserção no campo reforçam tanto a relevância e emergência da 

produção científica sobre a temática, como apontam para elementos conceituais e contextuais que 

permitirão problematizar e avançar na produção teórica sobre a concepção de condição juvenil e 

projetos de futuro, a partir da concretude dessa condição vivida pelos jovens que se encontram em 

restrição de liberdade. Apoio: CAPES; IFMG.  
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Entre o sonhado e o real: uma leitura sobre a representação da mulher nos livros didáticos 
dos anos iniciais do ensino fundamental 
 

Josélia Fernandes dos Santos; Ângela Maria Resende Vorcaro (Orientadora) 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

Palavras–chave: Mulher. Livros didáticos. Representação 

 
Introdução: Trata–se de pesquisa que analisa a representação da mulher nos livros didáticos do 

ensino fundamental veiculados nas séries iniciais (1º ao 5º anos), por meio do PNLD 2013/2015, 

escolhidos por uma escola estadual, na cidade de Governador Valadares, tendo em vista a 

necessidade de desenvolver cada vez mais discussões aprofundadas a respeito das imagens 

reproduzidas pelos livros didáticos, posto que eles constituem uma ferramenta de uso diário de 

professores e alunos e que constantemente reproduzem ideologias em suas páginas. Objetivo: 
Discutir qual a representação da mulher presente nos livros didáticos no que tange aos ambientes 

familiar e profissional e à educação de crianças; verificar qual a relação entre essa representação e 

o desempenho da mulher na sociedade atual. Metodologia: Pesquisa qualitativa que analisa, 

descreve e problematiza as imagens selecionadas nas obras pesquisadas. Resultado: No 

ambiente familiar a mulher foi retratada como a mãe que cuida dos filhos, a esposa que cuida do 

marido e a dona–de–casa zelosa. No ambiente profissional, a apresentação em massa de 

mulheres como professoras de crianças, ou em atividades de baixa remuneração/baixo prestígio 

social reforçou o caráter de desvalorização do serviço feminino no ambiente público. Quanto à 

educação de crianças, embora nas imagens tenha aparecido a interação entre meninas e meninos, 

essas retratam meninas estereotipadas por meio da constante utilização da cor rosa e de adereços 

nos cabelos, fator que reforça a feminilidade. Conclusão: Embora nos últimos anos os discursos 

feministas tenham atingido grande notoriedade, possibilitado novos olhares e permitido uma nova 

atuação das mulheres no contexto em que estão inseridas, percebeu–se que os livros didáticos 

utilizados nessa pesquisa não têm acompanhado essa evolução. Apoio: UFMG.  
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O uso da Língua Portuguesa do Brasil: Um estudo de caso sobre filhos de imigrantes 
brasileiros que retornam dos Estados Unidos da América 
 
Kamila da Silva Santos; Nilcilene Rodrigues de Souza Flôres; Rosimar Bento dos Santos; Sônia 

Maria Simões Bianchini (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: filhos de imigrantes brasileiros, aquisição de língua, ensino–aprendizagem, língua 

portuguesa 

 
Introdução: O propósito deste trabalho é apresentar uma pesquisa sobre o uso da língua 

portuguesa pelos filhos de imigrantes brasileiros que retornam dos Estados Unidos da América e 

vão continuar seus estudos na escola pública municipal do ensino fundamental de Governador 

Valadares – Minas Gerais. Haverá por parte das pesquisadoras um estudo sobre o movimento 

migratório de Governador Valadares, uma vez que a sociedade americana oferece possibilidades 

mais imediatas de ganhos financeiros, mas prevalece à vontade de voltar ao Brasil para retomar as 

“coisas boas e leves”, juntamente com os filhos e familiares, na terra que por ora escolheram para 

viver. Objetivo: Identificar a aquisição da língua portuguesa dos filhos de imigrantes brasileiros, 

que viveram nos Estados Unidos por no mínimo 4 anos e retornaram para o Brasil e frequentam as 

escolas públicas municipais de Governador Valadares. Metodologia: Para responder ao objeto 

deste estudo selecionamos um grupo de 10 alunos que apresentam as seguintes características: 

tenha residido nos Estados Unidos por 04 (quatro) anos; frequentado a rede escolar pública 

americana por pelo menos 04 (quatro) anos; retornado para a cidade de Governador Valadares e 

frequente na rede pública municipal do ensino fundamental no mínimo há 2 (dois) anos. Resultado: 
Percebe–se, que o inglês é uma língua mais usada por eles uma vez que estudaram nos Estados 

Unidos quatro anos, mas a língua portuguesa agora os requer uma aquisição bem maior, um 

investimento cultural e profissional, até mesmo para não serem rebaixados de série escolar. 

Conclusão: O estudo apresenta–se como possibilidade de verificarmos a aquisição desses filhos 

de imigrantes quanto às habilidades de leitura, compreensão e escrita da língua portuguesa. 

Apoio: UNIVALE.  
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Tecnologias da Informação e Comunicação na documentação pedagógica da Educação 
Infantil  
 

Karla Nascimento de Almeida 

 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Novas Tecnologias. Educação Infantil. Documentação Pedagógica 

 
Introdução: A chegada das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no espaço 

escolar tem alterado comportamentos e “fazeres” pedagógicos dos professores, revelando desafios 

e possibilidades no campo da pesquisa e da prática pedagógica, quer como recurso para o 

processo ensino aprendizagem, ou nos registros e documentação sobre esse processo, dentre 

outros aspectos. Objetivo: Investigar como professores de uma instituição de Educação Infantil da 

Rede Municipal de Governador Valadares utilizam as TICs para documentar o processo educativo 

das crianças. Metodologia: Pesquisa qualitativa realizada com quinze professoras da Escola 

Municipal Raio de Luz em 2015. Os instrumentos de coleta de dados foram observação, entrevistas 

e questionário semi–estruturado. O referencial teórico adotado e que subsidiou a análise pautou–se 

nas contribuições de Pierre Lévy (1993), em diálogo com autores do campo da Educação e da 

Educação Infantil. Resultado: A pesquisa revelou que as professoras têm razoável domínio 

operacional do computador e o utilizam para tarefas pessoais. Todas possuem telefones com 

câmeras e registram por meio de fotos e vídeos atividades de contação de histórias, faz–de–conta, 

entre outras. Um número pequeno de professoras utiliza os registros como portifólios digitais para 

apresentações em reuniões com as famílias ou durante momentos coletivos de estudo realizados 

na escola. As professoras informaram não terem recebido formação para uso das tecnologias na 

Educação nos cursos de licenciatura e que falta estrutura física adequada nas escolas, 

inviabilizando a aplicação desses recursos com fins pedagógicos. Conclusão: Embora a maioria 

dos educadores não utilize as TICs para a documentação do processo educativo, eles sinalizam 

que estas tecnologias contribuem para avaliar o processo de aprendizagem das crianças, para 

refletirem sobre a prática docente e para democratizar as informações sobre o trabalho 

desenvolvido na escola.  
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Tecnologias e Educação: o (não) uso do computador pelos professores  
 

Karla Nascimento de Almeida, Cleine Martins Roberto (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação, tecnologia, computadores, prática docente 

 
Introdução: A criação de laboratórios de informática nas escolas públicas faz parte das políticas de 

incentivo ao uso de tecnologias na Educação propostas pelo Ministério da Educação e Cultura e 

recomendada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. O uso dos computadores pelos 

professores apresenta desafios e possibilidades no campo da pesquisa, da prática pedagógica e no 

processo ensino–aprendizagem. Objetivo: Investigar como os professores estão incorporando o 

computador em sua prática docente. Metodologia: Pesquisa qualitativa realizada com cinco 

professoras da Escola Estadual Pedro Ribeiro Cavalcante Filho em 2014. Os instrumentos de 

coleta de dados foram observação, leitura do Projeto Político Pedagógico da escola, entrevistas e 

questionário semi–estruturado. O referencial teórico adotado e que subsidiou a análise pautou–se 

nas contribuições de Pierre Lévy (1993) em diálogo com autores do campo da Educação. 

Resultado: Embora a escola possua laboratório de informática as professoras pesquisadas não o 

utilizam em suas aulas. Entre as dificuldades, destacam–se: falta de conhecimento para utilizar o 

sistema operacional; falta de um profissional específico para acompanhar o trabalho no laboratório; 

quantidade insuficiente de máquinas funcionando perfeitamente; preocupação com a vigilância dos 

conteúdos da Internet, insuficiência de assistência técnica e manutenção dos equipamentos e falta 

de formação para o uso das tecnologias na Educação. Soma–se ainda a pouca flexibilidade para 

organização de horários e espaços, a “cobrança” com os conteúdos programados e a “pressão” 

para alfabetizar. Conclusão: Embora a maioria das educadoras não utilize os computadores em 

suas aulas, elas sinalizam que são instrumentos facilitadores do processo ensino–aprendizagem, 

que podem auxiliar nas pesquisas e tornar as aulas mais atrativas e prazerosas para os alunos. 

Enfatizam a necessidade de investimento na formação continuada para o uso das tecnologias com 

fins pedagógicos.  
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Olhares sobre a Prática de Extensão Universitária na Universidade Vale do Rio Doce– 
UNIVALE 
 
Lissandra Lopes Coelho Rocha; Marlene Lima Temponi 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Extensão universitária; práticas extensionistas, UNIVALE 

 

Introdução: A Extensão Universitária, preconizada na Constituição Federal, de forma indissociável 

com o Ensino e a Pesquisa, é definida na Política Nacional de Extensão Universitária, como um 

processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre 

Universidade e a sociedade. Objetivo: Analisar as práticas extensionistas da UNIVALE à luz da 

Política Nacional de Extensão Universitária. Metodologia: Foi realizada pesquisa qualitativa de 

revisão documental dos relatórios de atividades extensionistas nos anos de 2014 e 2015 e análise 

das diretrizes nacionais da extensão universitária. O estudo teve por referencial teórico os estudos 

de Paulo Freire (FREIRE, 1977), Luciene Sales (SALES, 2003), Maria das Dores P. Nogueira 

(NOGUEIRA, 2005) e Roberto M. Gurgel (GURGEL, 1986). Resultado: A partir dos dados 

registrados pela Assessoria de Extensão, foram identificados, projetos e programas de extensão, 

desenvolvidos pelos cursos alinhados ao Plano de Desenvolvimento Institucional, que refletem os 

desafios e possibilidades, de integração ao ensino e à pesquisa, na sua condição de produtora e 

difusora de conhecimentos. Ressalta–se a existência da interação com a comunidade; a 

disponibilização do conhecimento produzido na academia para a sociedade, a articulação da 

teoria/prática, a aproximação dos acadêmicos da realidade social bem como o desenvolvimento de 

pensamento crítico voltado aos problemas reais da população. Conclusão: As ações 

extensionistas da UNIVALE contribuem com a formação profissional cidadã dos acadêmicos; com a 

associação da teoria/prática; promove assistência à comunidade em diversos setores, e contribui 

efetivamente para a consolidação da sua missão. Como desafio a ser superado, constata–se a 

necessidade de aperfeiçoar os registros das atividades extencionistas por categorias de gênero, 

idade, condição social, localização geográfica, o que possibilitará futuras análises sobre a inserção 

da UNIVALE no contexto regional.  
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Antecedentes do Cálculo Diferencial e Integral: análise do ensino da matemática básica 
 

Marcos Miller Lopes Gonçalves; Camila Pereira Amaral (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Ensino e Aprendizagem do Cálculo, Conhecimentos específicos, Aplicação 

 
Introdução: A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I é uma disciplina considerada como um 

terror para os estudantes que iniciam sua trajetória acadêmica na área exata. Ela é considerada um 

elo entre o ensino médio com o ensino superior, porém necessita do conhecimento da matemática 

básica desde o ensino fundamental. Entendemos que, ensinar Matemática é muito mais do que o 

manejo de fórmulas, mas sim, de criar situações que possibilitem aos estudantes a construção de 

competências para saberem lidar com conceitos. Objetivo: Analisar os antecedentes do Cálculo 

Diferencial e Integral, que é uma disciplina realizada no início de alguns cursos de graduação das 

áreas exatas e possui grande índice de reprovação. Metodologia: Revisão bibliográficas em 

artigos, documentos e observações. Resultado: Apresenta–se como resultado que é normal os 

alunos se assustarem com o primeiro Cálculo que se depara em sua graduação, pois a falta de 

conhecimento básico que deveriam ser adquiridos anteriormente se reflete na nova fase do 

estudante. Muitos professores que atuam com docência no Ensino Superior têm uma linha de 

raciocínio rápido e por isso tendem a ensinar a matéria de uma forma mais direta pulando fases 

das memórias dos cálculos que seguem para o resultado final dos exercícios. Pois o pressuposto 

era de que os estudantes já deveriam ter o embasamento que a matéria exige, mas essa não é a 

realidade que se vê. Conclusão: Uma das técnicas que podem ser aplicadas antes de qualquer 

início dos conteúdos específicos dentro da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral seria uma 

“revisão da matemática básica”, ou talvez a criação de uma disciplina de pré–calculo para minimizar 

os índices de reprovações e maximizar o interesse das aplicações dessa área que é bem 

abrangente.  
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Projeto: quem sou eu? Construindo identidade 
 

Marianni Micaely Leite Silva, Jessika Venâncio dos Santos, Rubia Patricia Moura Da Silva, Ana 

Cristina Viana da Silva, Valdicélio Martins dos Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: identidade; sentimento de pertença; respeito; diversidade 

 

Introdução: A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental João Cândido – O 

Almirante Negro é um espaço criado há um ano, pela Prefeitura de Governador Valadares. A 

escolha do nome deu–se pela luta de João Cândido “O Almirante negro” durante a revolta da 

chibata pela igualdade social e respeito com seus semelhantes. A população atendida atualmente é 

de 320 crianças de várias raças e diferentes níveis sociais. Para o reconhecimento e valorização, 

primeiramente dessa população, foi criado o projeto “Quem sou eu?” pelas bolsistas do PIBID, com 

o propósito de desenvolver o sentimento de pertença nas crianças e toda comunidade escolar. 

Objetivo: Trabalhar a diversidade, inclusão social, identidade e respeito ao sujeito e espaço em 

que ele convive. Metodologia: Mapeamento cartográfico do bairro a qual a instituição está inserida, 

para percepção da população local. Realização de atividades que valorizem o sujeito, fortalecendo 

sua identidade. Resultado: Valorização das crianças pelas diferenças sociais, raciais, econômica e 

cultural, bem como o respeito pelo outro e reconhecimento de sua própria identidade. Conclusão: 
Desenvolver atividades que envolvam o reconhecimento pessoal do sujeito do seu espaço vem de 

encontro às propostas trazidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

“DCNEI” através de políticas públicas que discutem a identidade e protagonismo do sujeito. O 

projeto foi inicio de uma discussão que fortaleceu e aprimorou o sentimento de pertença da criança 

como direito estabelecido por lei. Apoio: PIBID/CAPES.  
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Sala de espera e educação em saúde 
 

Marinilso Martins Silva Marins; Vitor Hugo Oliveira Ferreira Mendes; Maria Gabriela Parenti Bicalho  

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF–GV)  

 

Palavras–chave: Sala de espera; atenção primária; educação em saúde 

 

Introdução: As salas de espera de unidades de saúde são tradicionalmente caracterizadas por 

serem espaços nos quais imperam a passividade e ociosidade. Projetos de extensão realizados 

nesse ambiente proporcionam atividades de educação em saúde, que empoderam a população e 

promovem impacto positivo sobre o território no qual a universidade está inserida. A promoção da 

saúde por meio de ações de educação é uma prática aliada ao conceito de saúde elaborado na 8º 

Conferência Nacional de Saúde (1986), que passou a ser entendida como uma resultante das 

condições objetivas de vida, tais como alimentação, educação, transporte e lazer acesso aos 

serviços de saúde, moradia e acesso a posse de terra. Objetivo: analisar o impacto dos projetos de 

extensão em salas de espera de unidades de saúde sobre a educação em saúde da população e o 

efeito causado no território no qual a universidade está inserida. Metodologia: estudo bibliográfico 

a partir da análise de pesquisas realizadas sobre os projetos de extensão universitária em salas de 

espera e educação em saúde. Resultado: a realização das atividades extensionistas em salas de 

espera promovem a saúde da população atendida. Observa–se o empoderamento da população 

em relação às ações de autocuidado e promoção da saúde, de forma individual e coletiva. Um fator 

importante para esses resultados é o sinergismo entre as atividades extensionistas em sala de 

espera e as ações do sistema de saúde do território no qual são realizadas. Conclusão: As 

atividades de promoção em saúde em salas de espera de unidades de saúde têm impactos 

positivos sobre a educação da população por proporcionar complementação das ações em saúde 

do território.  

 

marinilso.marins@gmail.com 

 
 
 
 
 

62 
 



 
 
“Projeto Maleta Literária” como prática de letramento literário na Educação Infantil 
 

Mayara Lopes Alvarenga, Kamila David Alves, Roberta Oliveira, Pedrina Maria Da Silva, Valdicélio 

Martins dos Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Centro Municipal de Educação Infantil Rubens do 

Amaral 

 

Palavras–chave: Educação infantil; oralidade; letramento literário 

 
Introdução: Era uma vez... São as primeiras palavras ouvidas pelas crianças nas contações de 

histórias. Ao ouvir as crianças já se preparam para debruçar–se no mundo da imaginação 

transpostos pelos contos. O presente trabalho apresenta uma experiência realizada a partir das 

narrativas orais evidenciadas por meio da prática de contação de histórias para crianças inseridas 

em uma instituição de Educação Infantil do município de Governador Valadares, através do Pibid–

UNIVALE, com um projeto intitulado “Maleta Literária”, que enfatizou a importância da oralidade, do 

letramento literário e da interação das crianças com o universo letrado. Objetivo: Proporcionar, de 

forma lúdica, o letramento literário, através do encantamento e interação entre pais, crianças e 

instituição por meio da leitura e recontos de histórias. Metodologia: Desenvolvimento de práticas 

literárias, através da “maleta literária”, desenvolvidas com as crianças e seus familiares. 

Semanalmente uma criança levara a maleta literária para casa e ao retornar devendo mostrar, 

através de registros e recontos, como foi o momento de contação de história junto a seus 

familiares. Resultado: Percepção do desenvolvimento, cognitivo, e social. Estímulo a letramento 

literário. Compreensão e interpretação de histórias contadas. Conclusão: Juntamente com crianças 

e professoras, percebeu–se a melhoria no desenvolvimento da oralidade e do letramento literário 

presentes nas práticas de contação de histórias, bem como sua contribuição na manifestação de 

sentimentos, emoções, idéias, opiniões e enriquecimento do vocabulário. Apoio: Pibid–Capes.  
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Saber popular e saber escolar: narrativas sobre conservação de alimentos 
 

Nádia Maria Jorge Medeiros Silva; Ana Maria Mendes; Karen Lívia Nazarethe Moura 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: saber popular, saber escolar; prática de pesquisa 

 
Introdução: Este trabalho apresenta a experiência de compartilhamento de saberes populares 

relacionados a conservação de alimentos coletados durante as aulas de Metodologia da Pesquisa, 

no curso de Pedagogia, da UNIVALE, no ano de 2016, pelas alunas e a partir de conversas com 

pessoas do seu convívio familiar ou em seu círculo de amizade. Nesse trabalho, saberes populares 

são entendidos como aqueles que não fazem parte de uma visão cientificista, dentro de um status 

hegemônico e superior dentre os saberes escolhidos com direito a transitar na escola. Toda a 

turma foi convidada a conversar, a perguntar, a ouvir e a refletir sobre as narrativas de pessoas 

próximas que tivessem algo a contar sobre formas de armazenamento e conservação de alimentos, 

em um passado não muito distante e sem a utilização da geladeira, na tentativa de tanto questionar 

a ausência desses saberes na escola quanto pensar sobre a necessidade de transformar esses 

saberes pertencentes a um determinado território, em saberes que poderiam fazer parte do 

currículo escolar. Objetivo: propiciar reflexões sobre a produção do conhecimento que não se faz 

presente na academia. Metodologia: O método utilizado para coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada com pessoas que detém esses conhecimentos em um determinado território. 

Resultado: Muitas alunas ouviram familiares e obtiveram dados sobre como essas pessoas 

armazenam e conservavam alimentos a partir de conhecimentos vinculados à sua vida e ao seu 

grupo de pertencimento. Esses saberes fazem parte das ações que constituem o cotidiano dessas 

pessoas e também da luta pela sobrevivência. Conclusão: A apresentação sobre essas práticas 

propiciou uma reflexão sobre a não valorização dos saberes que não são legitimados e 

referendados pela academia.  
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A importância do papel do enfermeiro como educador em saúde 
 

Nélio Carvalho Soares, Micael Alves dos Santos, Larissa Carla Costa Leite, Fabrina Gomes de 

Brito, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação em Saúde, Papel do Profissional de Enfermagem, Promoção da Saúde 

 

Introdução: A atenção à saúde do indivíduo ou coletividade pressupõe a realização de diversas 

ações multidisciplinares que compreendem a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde. 

Nesse sentido, o profissional enfermeiro desenvolve atividades que contemplam a integralidade do 

indivíduo visando à qualidade de vida do mesmo e a autonomia deste para a realização do 

autocuidado apoiado de acordo com as suas necessidades em saúde. Essa autonomia para o 

autocuidado dá–se com a realização da educação em saúde promovida pelo enfermeiro, cuja 

essência é o cuidado humano e individual, em família ou na comunidade. Objetivo: Apresentar a 

importância do papel do enfermeiro como educador em saúde. Metodologia: Trata–se de um 

estudo de revisão bibliográfica com abordagem qualitativo–descritiva desenvolvido com base em 

referenciais relacionados ao tema encontrados na BVS, SciELO e Capes. Resultado: A educação 

em saúde possibilita o compartilhamento dos conhecimentos e experiências entre o enfermeiro e o 

indivíduo ou coletividade, que propicia a criação e o fortalecimento do vínculo entre profissional de 

saúde e paciente. Não obstante, a educação em saúde, que pode ser realizada durante a consulta 

de enfermagem, na assistência ou em atividades exclusivamente educativas, visa à 

conscientização do ser humano sobre a adoção de hábitos de vida saudáveis e à mudança de 

comportamentos propensos a riscos em sua saúde. Conclusão: Observou–se que a educação em 

saúde, umas das mais importantes ações realizadas pelo enfermeiro, constitui–se num instrumento 

fundamental para a prevenção e redução de agravos, promoção e recuperação da saúde e 

autonomia do indivíduo e coletividade. Apoio: ProUni, UNIVALE.  
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O Tradutor–Intérprete de Libras e a inclusão educacional de alunos surdos 
 

Raiane Vitor Teixeira, Rosângela Maria de Oliveira, Edmarcius Carvalho Novaes (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Tradutor–Intérprete de Libras, inclusão educacional, alunos surdo 

 

Introdução: A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva possibilita ao 

aluno surdo a inclusão na escola de ensino regular, com a presença do TILS – Tradutor–Intérprete 

de Língua de Sinais. Para além deste campo de atuação, o profissional também pode atuar em 

diversos espaços sociais como: encontros religiosos, eventos, órgãos públicos administrativos, etc. 

Objetivo: Apresentar o Tradutor–Intérprete de Libras com atuação no âmbito educacional, a 

formação exigida para o exercício da profissão, sua remuneração e sua relevância para a vida e 

aprendizagem do aluno surdo. Metodologia: Trata–se de pesquisa teórica, de revisão bibliográfica 

a partir dos Estudos Surdos (Capovilla & Raphael, 2012; Novaes, 2010) e de legislações a respeito 

dos processos de inclusão educacional de alunos surdos. Resultado: Tem–se que o Tradutor–

Interprete de Libras no campo da educação, é um profissional–educador responsável por uma 

gama de atividades complexas que inclui os processos cognitivos de alunos surdos, o que é 

possível a partir da Língua Brasileira de Sinais. Para tanto, precisa ter cursos de capacitações na 

área, que podem ser a Licenciatura em Letras/Libras, ou outra licenciatura com uma especialização 

na área da tradução–interpretação de Libras. Atualmente sua remuneração depende do cargo que 

ocupa, mas geralmente se iguala a um professor regente de turma. Apesar da importância deste 

profissional, por tratar–se de um trabalho especifico e que requer capacitação para se atuar na 

área, nota–se uma lacuna destes profissionais para atender toda a demanda educacional. 

Conclusão: É preciso reconhecer a atuação do Tradutor–Interprete de Libras enquanto categoria 

profissional, com direitos trabalhistas específicos e com organização de sua classe, o que pode 

culminar em práticas educacionais inclusivas profissionais.  
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A tecnologia e a inserção dos recursos audiovisuais na sala de aula 
 

Renata Neves Coelho; Karina Lessa Ferreira; Layla Soares Leite; Maria Aparecida de Carvalho 

Fagundes; Carlos Vinícius Ernandes Patrício (orientador) 

Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC 

 

Palavras–chave: Recursos audiovisuais. Tecnologias. Contexto Educacional 

 

Introdução: Muito se tem discutido atualmente sobre a importância da utilização de recursos 

audiovisuais tecnológicos dentro do contexto educacional, visto que estamos diante de uma 

sociedade completamente tecnológica, onde temos uma geração que se utiliza das mídias para 

sanar toda e qualquer necessidade acabando por entrar em contraste com outra tradicional, que 

em alguns casos analisa os recursos audiovisuais com preconceito e dificuldade, tendo–os como 

complexos e difíceis de manusear. A partir disso, ressaltamos novas formas de aprimoramento do 

processo de ensino–aprendizagem tomando como base a utilização dos novos recursos 

audiovisuais relacionando o contexto educacional em meio às tecnologias. Objetivo: abordar os 

recursos didáticos audiovisuais tecnológicos como complemento, auxílio e necessidade na prática 

educacional. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livro e revistas. 

Resultado: Através das pesquisas com o tema abordado, foi constatado que na prática 

pedagógica, muitos docentes mantêm resistência frente aos recursos didáticos audiovisuais 

tecnológicos por presumirem que sejam complexos dificultando o manuseio. Conclusão: Ao 

abordarmos recursos didáticos audiovisuais, aprofundando–nos na tecnologia, procuramos pôr em 

evidência a característica mais predominante da sociedade como um todo, ressaltando a escola 

como mediadora na relação aluno/mundo.  
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Território do Ensino Superior: estabelecidos versus outsiders 
 
Sandra Dias Pereira da Costa, Imirene Lodi dos Santos, Maria Elizabeth Rodrigues, Míria Núbia 

Simões Lourenço, Antônio Loures Sobrinho, Suely Maria Rodrigues (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: território, ensino superior, estabelecidos, outsiders 

 
Introdução: Ao ingressar no ensino superior, o estudante se depara com diversos fatores 

intervenientes no desempenho acadêmico. A adaptação do estudante neste novo território é 

permeada por relações pré–existentes no espaço acadêmico, o que demanda novas posturas com 

vistas à inserção num grupo já estabelecido, o que na abordagem de Elias e Scotson é entendido 

como relação entre estabelecidos e outsiders. Objetivo: Discutir as territorialidades dos estudantes 

do ensino superior na perspectiva dos estabelecidos e outsiders. Metodologia: Trata–se de uma 

pesquisa exploratória de revisão sistemática de artigos científicos disponíveis. Foram consultados 

artigos científicos disponíveis na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

escritos em língua portuguesa e, para consulta, utilizou–se como indexadores os termos: ensino 

superior, história do ensino superior, acesso ao ensino superior, permanência no ensino superior, 

território, territorialidades. Também foram consultados livros que abordaram a temática educação, 

território, territorialidades. Resultado: Percebe–se que, nos últimos anos, o acesso ao Ensino 

Superior foi propiciado por diversas políticas educacionais que favoreceram o ingresso de 

estudantes de todas as camadas sociais no universo acadêmico, o que de certo modo, favoreceu 

uma expansão deste no Brasil. Porém, se de um lado o acesso foi possibilitado, a permanência 

ainda implica em um enorme desafio. Conclusão: Pode–se concluir que a presença das camadas 

populares no ensino superior não oculta as reais diferenças sociais entre os estudantes. Observa–

se diferença na composição social dos cursos e no exercício da vida acadêmica, nas suas mais 

variadas dimensões, este fato pode contribuir provavelmente na constatação da existência de 

grupos de estudantes estabelecidos e outsiders. Apoio: UNIVALE.  
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A educação social no processo de ressocialização de sujeitos privados de liberdade: 
aprendizagens a partir de estágio curricular supervisionado na APAC/GV 
 
Sandryelle Machado Santos Filho; Josiane de Carvalho Maciel Aragão; Ana Lúcia Alves de Souza; 

Letícia Cristina Ribeiro dos Santos; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: educação social, privação de liberdade; estágio curricular supervisionado; 

educação não–escolar 

 

Introdução: A APAC/GV (Associação de Proteção e Assistência às Condenadas de Governador 

Valadares), fundada em outubro de 2005, e funcionando a partir de junho de 2008, é uma entidade 

civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e reintegração 

social de condenadas à privação de liberdade, cujo público é feminino – majoritariamente jovem. O 

trabalho pauta–se na valorização do sujeito: visa o bem–estar social ao estabelecer rotinas para 

que possa aprender a dar conta de si mesmo e de suas práticas. Objetivo: Compreender as 

possibilidades de educação social na ressocialização do sujeito privado de liberdade, 

problematizando suas potencialidades para o reingresso à sociedade, e a necessidade de 

reformulação de sua autoimagem para vida em sociedade. Metodologia: Pesquisa qualitativa de 

cunho analítico, a partir de revisão bibliográfica e da realização de estágio curricular supervisionado 

em educação não–escolar do Curso de Pedagogia na UNIVALE, no primeiro semestre de 2016. 

Resultado: Percebe–se que o educador social deve compreender a realidade social e humana de 

sujeitos em situações de vulnerabilidades, de forma a melhorar sua qualidade de vida, provocando 

mudanças, o pensamento crítico, a autonomia, e a construção de uma nova formação de 

identidade. É um desafio aprender a desenvolver novos olhares sobre o conhecer e perceber a 

formação dos sujeitos privados de liberdade, suas realidades, seus saberes prévios, e provocar o 

pensar em uma educação que traga sentido na convivência em diferenças culturas. Conclusão: O 

espaço não– escolar objeto deste estudo é importante na valorização humana das recuperandas, 

uma vez que busca propiciá–las o resgate de valores perdidos, o respeito na convivência com as 

outras, a religião e a ética. Cabe ao educador social neste espaço o papel de intervir e de mediá–

las, de modo que elas transformem suas realidades e possam se tornar novas cidadãs.  
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Tempo vivido na privação da liberdade: narrativas de jovens a partir das experiências com o 
acautelamento 
 

Thaíse Félix Silva; Eunice Maria Nazareth Nonato; Lissandra Lopez Coelho Rocha; Maria Celeste 

Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Medidas socioeducativas. Tempo. Privação de liberdade 

 
Introdução: Este trabalho foi construído tendo como referência as contribuições de um projeto de 

extensão e pesquisa, em desenvolvimento, que tem como foco uma ação de intervenção em um 

centro socioeducativo. O referencial teórico adotado, nesta análise, são as contribuições de Nobert 

Elias, sobre o tempo como construção sócio cultural, e de Bernad Charlot sobre a relação com o 

saber e o tempo. Objetivo: Analisar a relação com o tempo estabelecida pelos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Metodologia: Os dados analisados foram coletados, por 

meio de observação, durante a realização de dez oficinas coordenadas pela equipe de pesquisa e 

das quais participaram trinta e oito sujeitos, na faixa etária de quatorze aos vinte e um anos. 

Resultado: Identifica–se nos relatos dos adolescentes quatro marcas temporais: o tempo vivido no 

espaço de privação de liberdade, no qual se vive tensões entre a proteção dada pela medida e o 

tempo da juventude que na percepção dos jovens está sendo “perdida”; o tempo marcado pelas 

normas sociais que foram quebradas antes do cumprimento da medida, e que no espaço 

normalizador do acautelamento cerceiam a ação juvenil; os tempos dos afetos ligados aos vínculos 

construídos nos relacionamentos antes do cumprimento da medida socioeducativa; o tempo 

projetado para si, no futuro, que é o de viver a juventude (namorar, ir à praia, ver a família) e, no 

qual, também comparece a possibilidade de fazer faculdade e conseguir um emprego. Conclusão: 
As narrativas dos jovens rompem com a linearidade do tempo e mostram que ele é multifacetado 

envolve afetos, regulações sociais, tempos juvenis. A educação não comparece como objetivo 

primeiro, mas é vista como possibilidade de orgulho para a família, principalmente pela relação de 

afeto que estabelecem com a mãe. Cabe considerar que a face educativa da medida deve estar 

atenta para a pluralidade dos tempos juvenis. Apoio: FAPEMIG e UNIVALE.  
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Cidades educadoras e territórios da arte 
 

Valdicélio Martins dos Santos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Cidades Educadoras, Território da Arte, Linguagens artísticas 

 
Introdução: No ano de 2009 iniciou na cidade de Governador Valadares a Escola em Tempo 

Integral junto ao programa Mais Educação, que garantia o direito de crianças e jovens a 

permanência dentro das escolas junto a projetos que envolviam as diversas linguagens artísticas 

dentre outras atividades, seria este o início do pensar numa cidade educadora onde o território 

artístico dá–se como foco principal para o acolhimento dos sujeitos envolvidos. Objetivo: Despertar 

nas crianças e jovens o encantamento da arte promovendo possibilidades de entretenimento, 

conhecimento e comunicação para além do universo que as rodeia e partir para o desenvolvimento 

de uma possível Cidade Educadora. Metodologia: Mapeamento dos territórios artísticos e 

Levantamento de dados qualitativos referentes às linguagens artísticas representadas na cidade. 

Pesquisas investigativas junto a comunidade. Revisão bibliográfica de obras que discutem as 

temáticas. Resultado: Percepção da transformação de que uma cidade educadora requer de nós 

um diálogo constante com toda comunidade educativa interna e externa para que possamos 

romper os muros da escola, dando a possibilidade da comunidade fazer parte de todo processo 

educativo. Ampliação das discussões referente aos Territórios da Arte em busca da construção de 

uma Cidade Educadora mostrando as possibilidades de garantia de uma educação de qualidade 

protagonizada pelo trabalho desenvolvido entre os sujeitos e seus mediadores perpassado pelas 

diversas linguagens artísticas. Conclusão: A constituição de uma cidade educadora, permeada 

pelos Territórios da Arte, se faz necessária para aprimoramento das linguagens artísticas e 

educativas unificando a rua e a sala de aula onde o foco estará nos procedimentos e não 

exclusivamente nos resultados obtidos. Apoio: UNIVALE.  
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Educação em tempo integral: a potencialização dos discursos das crianças através do 
letramento literário 
 

Valdicélio Martins dos Santos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Letramento Literário, Criança, Discurso 

 
Introdução: Despertar nas crianças o encantamento das artes literárias e dos livros é pensar na 

promoção de possibilidades de entretenimento, conhecimento e comunicação para além do 

universo que as rodeia. Toda criança imagina, cria e recria e toda vez que começa o famoso ‘Era 

uma vez’ é uma explosão de sentimentos e sensações. Através das literaturas mergulhamos em 

um universo de possibilidades, em diferentes culturas, nos diferentes jeitos de pensar, falar, 

expressar e ouvir. Dessa forma, discutir o letramento literário e suas possibilidades na Educação 

Infantil em Tempo Integral dá visibilidade às práticas literárias exercidas no cotidiano infantil das 

instituições considerando e dando espaço, possibilitando a expressão das crianças enquanto 

protagonistas no trabalho desenvolvido. Objetivo: Analisar e compreender em que medidas a 

Educação em Tempo Integral proporciona a potencialização dos discursos das crianças através do 

letramento literário. Metodologia: A pesquisa será de caráter qualitativo com abordagem 

etnográfica, através de reflexões e análises da realidade. Perceber as produções realizadas com e 

para as crianças, necessitando assim de uma apreciação das vozes provenientes a partir de 

atividades de letramento literário realizadas. Resultado: O letramento literário e suas possibilidades 

na Educação Infantil em Tempo Integral dá visibilidade às práticas literárias exercidas no cotidiano 

infantil das instituições considerando e dando espaço as mesmas, possibilitando a expressão das 

crianças enquanto protagonistas no trabalho desenvolvido. Conclusão: O trabalho com a literatura 

deve ser feito com as crianças e para as crianças, proporcionando momentos lúdicos de apreciação 

fazendo com que as mesmas explorem e se percebam enquanto sujeitos pensantes e auxiliando 

umas as outras neste processo para a contribuição e desenvolvimento de uma prática eficaz de 

letramento literário. Apoio: UNIVALE.  

 

celinho–martins@hotmail.com 

 

72 
 



 
 
[RE]conhecendo da cidade: o vínculo identitário dos usuários com o território através da 
educação urbanística 
 

Vanessa Beraldo Machado, Eunice Maria Nazarethe Nonato (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação, identidade, território 

 
Introdução: A análise da relação do usuário com a ocupação dos espaços públicos propicia o 

debate sobre o território e sobre como políticas públicas podem gerar novas territorialidades e 

pertencimentos. A cidade, deve ser o lugar de todos, democrático e não exclusor. Para isso, é 

necessário que a sociedade exerça a democracia direta e faça uso da participação popular 

voluntária e assim tornem–se autores e responsáveis, criando uma identidade com a cidade. Para 

desenvolver o vínculo entre sujeitos–meio, com enfoque na apropriação da cidade, é necessário 

refletir sobre a importância do processo de identificação pessoal e coletiva. Quando os habitantes 

se identificam com o espaço, a possibilidade de apropriação e pertencimento é real. A educação 

urbanística pode colaborar para o desenvolvimento de territorialidades e assim de uma nova 

relação dos usuários com a cidade. Objetivo: Compreender como a educação urbanística pode 

colaborar para o vínculo identitário das pessoas com o espaço público. Metodologia: Revisão 

bibliográfica de artigos e livros. Resultado: A coletividade precisa entender seu papel fundamental 

no aprimoramento e produção da cidade e isso parte de uma concepção individual sobre sua 

importância dentro do todo. Entender e conhecer a identidade cultural de uma sociedade e sua 

cidade se faz essencial para a concepção de uma nova mentalidade, que prioriza o bem coletivo. 

Ter embasamento e conhecimento do contexto em que vive, desde criança, possibilita que ao longo 

do tempo, se forme um posicionamento mais acessível às problemáticas urbanas. Uma educação 

urbanística é um caminho para a apropriação e a posse da cidade. Conclusão: A cidade é um 

produto do coletivo, inacabado e passível de mudanças, que devem priorizar as reais necessidades 

dos habitantes, garantindo espaços dignos, e igualitários para todos. Construir um novo olhar sobre 

as cidades em busca de reconhecê–las, implica em uma mudança cultural e educativa.  
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Feminilidades e masculinidades no contexto escolar – o currículo como um território de 
possibilidades  
 

Viviane Carvalho Fernandes; Vândiner Ribeiro  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Currículo, Relações de Gênero, Instituição Escolar 

 
Introdução: O currículo, ao falar de alguns sujeitos e ignorar outros, pode estar, de certa forma, 

impondo o silenciamento a quem não se enquadra ao padrão heteronormativo demandado pela 

sociedade. Nesse sentido, este trabalho apresenta reflexões de uma pesquisa em andamento que 

analisa como os discursos sobre gênero que circulam no currículo de uma escola de tempo integral, 

produzem determinadas feminilidades e masculinidades. Compreende–se que a escola é território 

de discussão, local de criar novas estratégias e superar as adversidades presentes na sociedade, 

dando, assim, espaço à diferença. Para Paraíso (2010, p. 12) “um currículo é território de 

possibilidades; espaço de palavras diversas; lugar de potências e campo de experiências”. A 

escola, por meio do seu currículo, pode reforçar apenas um modo de ser mulher e um modo de ser 

homem, seja na maneira de sentar, falar, desenvolver certas habilidades motoras e praticar certas 

atividades. Objetivo: Compreender como tem se constituído as feminilidades e masculinidades no 

território escolar. Metodologia: A metodologia inclui elementos de cunho etnográfico, e análise do 

discurso, inspirada nos trabalhos de Michel Foucault. Resultado: O currículo define papéis de 

professores/as e alunos/as, além de estabelecer o que ensinar e o que não ensinar, os sucessos e 

os fracassos dos sujeitos que ali estão. Ele ainda estabelece diferenças, classifica e produzir 

identidades. Assim, o currículo não é um elemento neutro. Conclusão: O currículo fabrica saberes, 

competências, sucessos e fracassos. Felipe e Guizzo (2004) afirmam que raramente discutimos o 

currículo como território de possibilidades, em suas infinidades temáticas, como é o caso do 

gênero. Nesse sentindo, nota–se que esse pode ser o momento oportuno para refletir o currículo da 

instituição escolar como possibilidade de compreender as posições de sujeitos como algo estático, 

ou seja, deixar de idealizar um modo para as feminilidades e masculinidades.  

 

viviane.carvalho26@gmail.com  

 
 

74 
 



 
 
Reflexões sobre o processo de reestruturação dos PPC´s nos cursos de graduação da 
UNIVALE 
 

Viviane Carvalho Fernandes; Wildma Mesquita Silva; Karine Keily Rangel Teixeira; Adriana Cláudia 

Ribeiro da Costa 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: PPC, Ensino Superior, Diretrizes Curriculares, Cursos de Graduação 

 

Introdução: Compreendendo a importância da construção do Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

como um processo democrático, a UNIVALE no ano de 2016, por meio do setor Gestão 

Pedagógica – GEPE, iniciou a discussão com coordenadores e Núcleo Docente Estruturante – 

NDE dos cursos de graduação para reelaboração do PPC. A partir dessa compreensão, foi 

necessário retomar conceitos e procedimentos, o que resultou em diversos estudos no campo do 

Ensino Superior. Objetivo: Compreender o processo de reconstrução dos PPC dos cursos de 

graduação da UNIVALE, identificando os diferentes elementos que o compuseram. Metodologia: 

Em uma abordagem qualitativa, este estudo ancora–se no campo da Gestão do Ensino Superior. A 

proposta metodológica foi realizada por meio de análise documental tendo como material os PPC´s 

dos cursos de graduação da UNIVALE e das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN´s dos cursos 

de graduação. Resultado: Os resultados indicam que o PPC é um documento norteador da 

formação pretendida e que no âmbito da Universidade ancora–se no tripé ensino, pesquisa e 

extensão.  As diretrizes curriculares e outros documentos, tais como os dos conselhos federais e 

regionais, assim também como o diagnóstico do curso, pautado nas avaliações da CPA, nos 

resultados do ENADE e nos relatórios de avaliação do MEC, subsidiam a discussão a respeito da 

(re)formulação, desenvolvimento e avaliação do PPC. Vale destacar que além dos docentes, a 

inclusão dos discentes nessa discussão contribuiu para fortalecer os cursos e propiciar o espaço 

universitário como um lugar de reflexão e de construção coletiva. Conclusão: A (re)construção do 

PPC pautado em um trabalho democrático, possibilitou fortalecer uma identidade para os cursos, a 

partir da reflexão sobre as práticas, análise do contexto regional no qual o curso está inserido, 

aproximação das relações entre os docentes, discentes e comunidade externa, além de contribuir 

para o trabalho interdisciplinar.  
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Transição da educação infantil para o ensino fundamental 
 

Wecely Cristina Silva, Ana Carolina Barros, Dinalva dos Santos Costa, Valdicélio Martins dos 

Santos (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Municipal de Educação Infantil e Anos Iniciais 

Pastor Martin Luther King Jr. 

 

Palavras–chave: transição, Ensino Fundamental, brincadeira, criança 

 

Introdução: O processo de escolarização da infância engaja as crianças em práticas educativas 

específicas, com tempos e espaços diferenciados, posicionando–as em lugares socialmente 

demarcados e distintos. Crianças de uma escola de Governador Valadares, têm vivenciado 

momentos de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental mostrando–se 

incomodadas com o processo. São inúmeras as dificuldades encontradas, uma vez que cada 

segmento tem sua especificidade. Se por um lado a criança na educação infantil tem todo direito de 

brincar, seja ela livremente ou com direcionamento, nos anos iniciais ela é preparada para um 

caráter classificatório. Muitas vezes isso se torna um pesadelo para criança, que não entendendo o 

processo, se martiriza tendo a escola como um lugar distante de sua realidade. Objetivo: Perceber 

a transição das crianças da pré–escola para o Ensino fundamental. Metodologia: Momentos de 

reflexão em grupos junto com a gestão pedagógica. Análise de atividades propícias para cada faixa 

etária. Acompanhamento de atividades com crianças da pré–escola e ensino fundamental. 

Resultado: Verificou–se que as práticas educativas que assumiram centralidade na educação 

infantil e nos anos iniciais se estruturavam em torno da brincadeira e do letramento, mas situadas 

diferencialmente nos dois segmentos, onde no Ensino Fundamental o brincar fica em segundo 

plano. Refletiu–se, em alguns encontros, que o professor deve ser mais consciente do seu papel 

dentro da sala de aula tendo um olhar além dos conteúdos. Conclusão: A transição entre algumas 

práticas educativas, sem dúvida, caracteriza a tensão entre os dois níveis de ensino que deve 

estabelecer um elo que permeie o espaço e o tempo de cada sujeito envolvido no processo. Os 

professores devem estar preparados para receber os alunos durante o período de transição, tendo 

encontros para discutirem as expectativas dos sujeitos e o perfil de cada turma. Apoio: 
Pibid/CAPES.  
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Estado da arte sobre práticas de leitura no sistema prisional 
 
Wemberson José de Souza; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Leitura, sistema prisional, ressocialização, educação 

 
Introdução: Em 2013 foi concedido às pessoas em situação de privação de liberdade a remição de 

pena por leitura amparado na recomendação do Conselho Nacional de n. 44/20123. Pode se refletir 

que subjaz a essa proposição o entendimento de que o estudo está estreitamente ligado a leitura, e 

ela tem a função de construir conhecimento, propiciar cultura, sendo assim responsável pela 

formação crítica e reflexiva do cidadão que se deixa adentrar em diferentes campos do 

conhecimento. Produz, desse modo, resultados de progressão e mudança de vida. Objetivo: 
Analisar a produção acadêmica sobre a leitura no sistema prisional buscando identificar tendências 

e lacunas nos estudos realizados nos últimos 10 anos. Métodos:  Levantamento bibliográfico, nos 

sites Sciello e Google Acadêmico, das pesquisas realizadas de 2006 a 2016, utilizando como 

palavras chave: sistema prisional, ressocialização, educação e práticas de letramento. Resultado: 
A busca resultou na identificação de quatorze trabalhos que abordavam a discussão da educação 

dentro do sistema prisional e o desejo de identificação das dificuldades e desafios da 

ressocialização das pessoas privadas de liberdade, indicando a possibilidade da remição da pena 

através da leitura. Pouco se abordou sobre as práticas de leitura dessas pessoas no sistema 

prisional deixando assim uma lacuna para pesquisas e discussões sobre o assunto. Conclusão: Se 

faz necessário pesquisas que se relacionam com outros referenciais teóricos, como por exemplo 

sobre território, e que possam contribuir para compreender efetivamente a relação que as pessoas 

em situação de privação de liberdade, estabelecem com a leitura que se dá em um espaço no qual 

a liberdade é cerceada.  
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Fala Brasil: considerações sobre o livro didático de PLE e o ensino normativo da Língua 
Portuguesa 
 

Wemberson José de Souza; Jackeline Kelen Santos de Souza, Cátia Cristina Degan Fernandes 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE / Universidade de Uberaba – UNIUBE 

 

Palavras–chave: PLE, livro didático, gramática, ensino 

 

Introdução: Nos dias atuais muitos educadores defendem a primazia do texto no ensino de Língua 

Portuguesa. Cada dia mais as atividades de leitura e escrita têm ocupado os espaços nas salas de 

português como língua estrangeira – PLE. Desenvolver o potencial dos alunos estrangeiros que 

não possuem o português como língua materna é um grande desafio para o professor, tendo em 

vista que o foco de uma língua estrangeira é a comunicação, inclusive na modalidade oral. 

Objetivo: Identificar e analisar as atividades do livro didático de PLE, a fim de verificar a presença 

ou não das estruturas gramaticais normativas. Métodos: Pesquisa bibliográfica com base em 

autores da área de ensino de Língua Portuguesa e, pesquisa analítica, em que foram analisados os 

exercícios do livro didático “Fala Brasil”, partindo do pressuposto das concepções de gramática 

como um conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever (normativa); como descrição da 

estrutura e funcionamento da língua, de sua forma e função (descritiva) e como conjunto de regras 

internalizadas que o falante de fato aprendeu (internalizada). Resultado: A análise resultou na 

identificação da predominância do ensino voltado para a gramática normativa, com exercícios de 

colocação pronomial e de concordância; presença de atividades focadas na, gramática reflexiva, 

possibilitando o aluno a participar de sua aprendizagem; inserções da gramática de uso, 

trabalhando produções orais e escritas, compreensão de textos e exercícios estruturais. 

Identificou–se a ausência da gramática teórica, que levasse o aprendiz de PLE a identificar os 

elementos linguísticos e a empregar uma metalinguagem apropriada para nomeá–los e classificá–

los. Conclusão: Foi possível concluir, que para alcançar o desafio do ensino de língua portuguesa 

como segunda língua, o livro fala Brasil, embora apresente de forma predominante suas atividades 

voltadas para a gramática normativa, contribui para a formação da criticidade do sujeito enquanto 

aprendiz de PLE.  
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Interdisciplinaridade e Educação Ambiental: uma aproximação do debate no Ensino Superior 
 

Wildma Mesquita Silva; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Interdisciplinaridade, Educação Ambiental, Território e Ensino Superior 

 
Introdução: Nos últimos anos as temáticas da interdisciplinaridade e da Educação Ambiental têm 

se apresentado no campo educacional, na pesquisa e na prática pedagógica. Embora o paradigma 

da interdisciplinaridade busque uma compreensão de diferentes fenômenos tendo como objeto de 

atenção as relações humanas e ambientais, nem sempre essas temáticas são compreendidas 

como interligadas, e o foco da interdisciplinaridade no Ensino Superior recai, de modo mais 

contundente, como alternativa metodológica. Objetivo: Mapear a produção acadêmica no Ensino 

Superior nos últimos dez anos, relativa à interdisciplinaridade e Educação Ambiental. Metodologia: 
Levantamento bibliográfico no site Sciello das pesquisas realizadas de 2005 a 2016 relativas ao 

Ensino Superior, utilizando como palavras chave: Interdisciplinaridade, Educação Ambiental e 

Território. Resultado: A busca resultou na identificação de quatorze trabalhos que abordavam a 

discussão da Educação Ambiental, sendo que cinco abordaram a temática relacionada ao Ensino 

Superior. A interdisciplinaridade resultou em doze estudos, dos quais cinco abordaram a mesma 

como um movimento de articulação entre o ensinar e o aprender. A temática território, resultou em 

um trabalho que abordou a questão da imagem na ciência, ou seja, como práticas visuais 

participam da construção de saberes e territórios. Conclusão: Ao relacionarmos as palavras de 

busca utilizadas, identificam–se lacunas, na produção acadêmica que possibilitem analisar de 

modo interdisciplinar as relações entre a formação profissional no ensino superior e os desafios 

colocados pelo debate ambiental, em suas articulações com o território. Nesse sentido, pode–se 

inferir sobre a necessidade de estudos que abordem a formação do profissional, de maneira 

interdisciplinar, contemplando a Educação Ambiental, para que assim o ensino superior possa 

formar profissionais em uma abordagem socioambiental territorializada.  
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ST 03: Meio Ambiente, Ecologia e Gestão Ambiental 
 

Formigas de solo nas margens do Rio Doce após o rompimento da Barragem de Rejeito do 
Fundão, Mariana/MG 
 

Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Sarah Louback Reis da Cunha, Sérvio Pontes Ribeiro, 

Renata Bernardes Faria Campos (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: impacto ambiental, bioindicadores, ecologia 
 

Introdução: Os insetos contribuem de modo decisivo para processos ecológicos como a dispersão 

de sementes e ciclagem de nutrientes. Modificações ambientais, por sua vez, interferem nesses 

processos levando a variações no comportamento destes organismos que podem representar uma 

resposta às alterações tornando-se útil para a avaliação das transformações ocorridas. Logo, a 

facilidade de amostragem de formigas, sua importância para os ecossistemas e o conhecimento 

taxonômico acerca deste grupo favorecem sua utilização como bioindicadores de mudanças 

ambientais. Objetivo: Comparar a riqueza e abundância de formigas de solo de uma área ciliar 

associada a um curso d’água diretamente afetado por lama de rejeito de mineração com uma área 

ciliar preservada. Método: Foi amostrada uma área ciliar às margens do Rio Doce, afetado 

diretamente pela lama proveniente do rompimento da Barragem de Rejeito do Fundão, em 

Mariana-MG, e uma área ciliar às margens do Rio Turvo. Ambas localizadas no Parque Estadual do 

Rio Doce, Marliéria-MG. Em cada área foram demarcados dois transectos paralelos, com 10 

armadilhas equidistantes. Um primeiro transecto era situado o mais próximo possível da margem 

do rio e outro a 50m no interior da mata. Os valores de abundância e riqueza de espécies foram 

computados e comparados por ANOVA. Resultados: A área afetada pela lama apresentou maior 

abundância (n(Rio Doce)=378; n(Turvo)=99) e riqueza (n(Rio Doce)=21; n(Turvo)=19) de espécies de formigas 

epigéicas, evidenciando maior atividade destes insetos nessa área (abundância: F(1,35)=9,805; 

p=0.004; riqueza: F(1,35)=9,064; p=0,005). Entretanto, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os transectos de cada área. Conclusões: Características ambientais de cada 

área juntamente com efeitos indiretos da lama no leito do rio Doce podem ter determinado a 

diferença na riqueza e abundância de formigas de solo. Apoio: UNIVALE, FAPEMIG, CNPq, 

CAPES, IEF-MG.  
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Desenvolvimento de plano para educação ambiental, monitoramento da qualidade das águas 
e repovoamento de peixes do rio Doce 
 

Davi Graize Trindade; Hernani Ciro Santana (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação Ambiental, Monitoramento da Qualidade das Aguas, Repovoamento de 

Peixes, Recuperação do Rio Doce 

 
Introdução: Em 2016 completam–se 515 anos da descoberta do rio Doce, que aconteceu em 

dezembro de 1501. Vale observar que desde aquele tempo, suas águas já possuíam coloração 

barrenta, e que já há alguns anos, este rio vinha enfrentando um grave problema de deterioração e 

degradação, mas hoje a realidade é diferente. Após o incidente ocorrido com as barragens de 

Mariana, a água do rio Doce se tornou ainda mais barrenta, entretanto, agora, a situação é ainda 

mais grave, pois devido a alta turbidez da água e a falta de oxigênio, houve uma enorme 

mortandade de peixe e de algas, prejudicando a qualidade da água, o ecossistema local e todas 

famílias que dependiam deste rio para se sustentar. Sabendo–se da importância da devida 

conservação dos recursos naturais, primordialmente dos corpos hídricos, conhecendo–se também 

o constante aumento da demanda populacional, e sua necessidade essencial para todo tipo de 

vida, todos se questionam sobre o que deve ser feito para tentar mitigar os impactos oriundos desta 

tragédia. Objetivo: Desenvolver ideias para recuperação do rio Doce e elaborar um projeto 

apresentando possíveis soluções. Metodologia: Revisão bibliográfica, com pesquisa em artigos, 

livros e documentos e entrevista com profissionais das diversas áreas envolvidas. Resultado: 
Modelos similares estudados, testes de bancada e ensaios de campo, ratificam que educação 

ambiental mobiliza a população a refletir e repensar suas ações. Já o monitoramento da qualidade 

das águas, busca indicar qual o melhor momento para o repovoamento, além de garantir a 

manutenção de um ambiente favorável para a vida. Finalmente, o repovoamento, como esforço 

para trazer o rio as suas condições anteriores. Conclusão: A saúde da população e o 

funcionamento dos ecossistemas, dependem da boa condição dos corpos hídricos. Apoio: 
UNIVALE.  
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Habitação e ambientes favoráveis como estratégia de promoção a saúde 
 

Íccaro Hiller Maurício, Bárbara Oliveira Gualberto da Cunha, Kênia Pereira Soares da Silva, Lorena 

Keith dos Santos Souza, Mônica Valadares Martins (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Habitação, Meio Ambiente, Promoção a Saúde, Enfermagem 

 
Introdução: A promoção da saúde é uma estratégia de articulação transversal que confere 

visibilidade aos fatores prejudiciais à saúde da população com foco no território, onde se criam 

mecanismos que reduzem a vulnerabilidade e favorecem a preservação do meio ambiente, 

prevenindo doenças e provendo a qualidade de vida. A habitação saudável aponta para a 

importância dos recursos naturais, abrange liberdade, desenvolvimento e valores sociais, 

destacando a preservação do meio ambiente sem comprometimento dos recursos naturais para as 

gerações futuras e sem esgotar os recursos naturais. O meio ambiente está diretamente 

relacionado ao processo saúde–doença e assim, os trabalhadores da saúde, dentre eles os da 

enfermagem, devem integrar essa dimensão em suas práticas. Objetivo: Relacionar a 

sustentabilidade como fator de promoção da saúde, compreendendo a atuação do enfermeiro na 

formação acadêmica e definindo estratégias eficazes para a promoção de saúde e prevenção de 

doenças. Metodologia: Revisão bibliográfica em 21 artigos científicos por acadêmicos do curso de 

Enfermagem/UNIVALE em 2015, conforme proposta do Seminário Integrador, estratégia 

pedagógica do curso. Resultado: A atuação dos profissionais de saúde ainda é desenvolvida no 

modelo tradicional, biomédico, verticalizado e com uma frágil interação entre profissional de saúde, 

usuário e comunidade. A falta de planejamento provoca impactos nas condições ambientais 

podendo interferir na sobrevivência das futuras gerações. Conclusão: As ações de enfermagem 

relacionam–se ao cuidado humano e interferem diretamente na qualidade de vida e na saúde do 

indivíduo, família e coletividade. Nesse contexto, as mediações educativas devem favorecer a 

capacitação da comunidade à responsabilidade socioambiental, com vistas ao comportamento 

ambientalmente sustentável. O enfermeiro pode atuar nesse espaço, trazendo informações acerca 

da saúde ambiental e, consequentemente, humana. Apoio: UNIVALE.  
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Proposta de adequação ambiental da Fazenda Boa Esperança, Alpercata – MG 
 

Isabela Cristina Contin Pereira de Freitas, Diego Dantas Amorim (Orientador) 

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares – IFMG–GV  

 

Palavras–chave: Adequação ambiental, propriedade rural, conservação 

 

Introdução: Historicamente, a expansão da agropecuária foi responsável pelas principais 

mudanças na cobertura e uso da terra no Brasil. Porém, com o transcorrer dos anos a preocupação 

com o meio ambiente aumentou, leis foram instituídas e a adequação ambiental tornou–se um 

assunto corriqueiro. Dentre as leis brasileiras que visam a conservação dos recursos naturais se 

destaca o Código Florestal Brasileiro, em conjunto com suas alterações. Em contrapartida, 

adequação ambiental de uma propriedade rural se perfaz através de diagnóstico completo da área, 

a partir do qual é possível detectar problemas técnicos, ambientais e econômicos. Ademais, está 

associada ao planejamento, gerenciamento e recuperação das Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s) e Reserva Legal (RL), conforme a legislação ambiental vigente, devido a sua grande 

importância ecológica na preservação e conservação dos recursos naturais. Objetivo: Analisar a 

propriedade rural Fazenda Boa Esperança e sugerir uma proposta de adequação ambiental. 

Metodologia: Levantamento de dados a partir da pesquisa de campo, mediante visitas ao local. 

Resultado: Este estudo encontra–se em andamento, e por este motivo não há resultados 

concretos sobre o tema. Porém, pretende–se avaliar a situação ambiental da Fazenda Boa 

Esperança, identificando as regularidades e irregularidades. Conclusão: Almeja–se com este 

trabalho auxiliar o produtor a sanar suas adversidades e obter um melhor proveito da área, bem 

como conscientizar os fazendeiros da importância de conservar a natureza.  
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Reciclagem de resíduos da construção civil: Viabilidade econômica e ambiental 
 
Luiz Fernando da Rocha Penna, Marcone Rodrigues, Rodrigo Laet Fidelis, Silvano Filho, Vitor 

Gomes Cruz; Sérgio dos Santos Reis (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Reciclagem, Resíduos Sólidos, Viabilidade Econômica  

 

Introdução: Durante muito tempo a geração e disposição final de resíduos sólidos passavam–se 

despercebidas no Brasil, provavelmente devido ao baixo consumo de produtos industrializados e à 

grande quantidade disponível de áreas afastadas dos centros urbanos, além da falta de legislação 

específica. Objetivo: Demonstrar a viabilidade econômica e ambiental da reciclagem de resíduos 

da construção civil (RCC) através de um plano de negócios. Método. Revisão bibliográfica sobre o 

tema proposto como base para a elaboração de um plano de negócios. Resultado: Os resíduos 

sólidos provenientes da construção civil têm sido um grande desafio enfrentado pela população e 

administração pública, devido a sua destinação final inadequada. Toda a sociedade sofre com a 

disposição irregular do entulho, que é um resíduo de grande volume, ocupando espaço nas vias, 

calçadas, córregos e aterros, sendo seu transporte, em função do volume e do peso, muito caro. 

Normalmente as soluções empregadas para a destinação do entulho são depositá–lo em aterros e 

terrenos baldios, só que cada vez mais a falta de espaço para se destinar estes resíduos e os 

agraves da sua disposição irregular têm sido um problema. No Brasil a quantidade de RCC’s 

coletados no ano de 2010 foi de 99.354 t/dia, com um índice de 0,618 kg/hab.dia, totalizando cerca 

de 31 milhões de toneladas de RCC’s naquele ano (ABRELPE, 2015). Nesse contexto, torna–se 

necessário que o poder público busque soluções que sejam economicamente viáveis e 

ambientalmente corretas para esse tipo de resíduos que, segundo Pinto (1999), representa a 

metade dos resíduos gerados em uma cidade. Conclusão: Conclui–se que, pelas questões 

expostas acima, são importantes os estudos que discutam a viabilidade econômica e ambiental da 

reciclagem desse tipo de resíduo para incentivar, ou não, os empreendedores a investir nesse 

universo como opção de negócio.  
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Principais Desafios da Agricultura Familiar apensada no Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) no município de Governador Valadares (MG) 
 

Meiriane Alves Pereira (Aluno), Diego Dantas Amorim (Orientador) 

Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG–GV 

 

Palavras–chave: Agricultura familiar, desafios, padrão, programa alimentar e produtor familiar 

 
Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um expressivo prospecto que 

vem ganhando destaque em nosso meio e está relacionado diretamente com a agricultura familiar; 

esse projeto é popularmente conhecido como merenda escolar, e é gerenciado pelo FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Escolar), além de ser considerado um dos maiores programas na 

área de alimentação escolar no mundo e único com atendimento universalizado. Objetivo: Este 

trabalho tem como objetivo averiguar as principais dificuldades encontradas pelos agricultores no 

processo de participação do PNAE, seus desafios e preocupações relacionados com o método de 

enquadramento do programa. Metodologia: Foi distribuído na feira orgânica de Governador 

Valadares, ACOMFAFA (Associação de Cooperação Mista dos Feirantes da Agricultura Familiar 

Agroecológica) um questionário contendo 16 questões que relatam as dificuldades e vantagens de 

associar–se ao PNAE, com o intento de identificar se realmente o programa beneficia o agricultor 

familiar, além de obter pesquisas teóricas relacionadas com o tema em destaque, pois a exploração 

textual continua em andamento. Resultado: Com base nos elementos coletados puderam–se 

constatar alguns desafios significativos para o produtor, os mais focalizados foram: padrões dos 

alimentos exigidos pelo programa, complicação para retirada da DAP (Declaração de Aptidão ao 

Pronaf), e por fim a principal objeção do grupo entrevistado, em relação aos desafios vinculados ao 

PNAE, que é a falta de informações nos processos do programa, além de destacarem a ausência 

dos Gestores da região em fornecerem assistência para simplificarem todos os processos. Almeja–

se que no término do estudo possamos detectar os reais desafios dos agricultores, para que com 

esse desfecho os problemas sejam minimizados e a inclusão dos produtores ao programa seja de 

grande êxito. Conclusão: Até o presente momento não será possível conceder a finalização do 

trabalho, pois o mesmo permanece em fase de fechamento, por se trata de um TCC não concluído.  
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Impacto ambiental decorrente da atividade agropecuária na Bacia do Córrego do Macuco, 
Capitão Andrade – Minas Gerais 
 

Ozéias Junior Souza de Oliveira, Daniela Martins Cunha, Fábio Monteiro Cruz, Diego Dantas 

Amorim 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG–GV 

 

Palavras chave: Terracetes, erosão, meio ambiente 

 

Introdução: O Córrego do Macuco pertence ao município de Capitão Andrade e está localizado a 6 

km da cidade sentido Itanhomi com acesso pela rodovia estadual MG 766. Em grande parte da 

região do município, tal como do Córrego, predomina a pecuária leiteira. A agricultura era praticada 

no passado, restando hoje pequenas e poucas plantações. Objetivo: Apresentar de forma 

descritiva os impactos ambientais decorrentes da agropecuária no Córrego do Macuco no 

município de Capitão Andrade, MG. Métodos: 1– pesquisas bibliográficas; 2– pesquisas de campo; 

3– aplicação de questionário para 10 (dez) moradores do Córrego, sendo que, estes moradores 

foram escolhidos aleatoriamente. Os moradores foram questionados sobre o tamanho da 

propriedade, quantidade de gado, quantidade de leite produzido, se pratica agricultura, quais 

culturas são plantadas, modo de preparo da terra, área de pastagem, reserva legal, animais 

silvestres vistos na região, erosões, nascentes e sobre assoreamento. Resultado: A região é 

caracterizada por pequenos e médios proprietários, os tamanhos das propriedades variam entre 0,5 

(meio) e 18 (dezoito) alqueires. Dos 10 (dez) moradores que responderam o questionário 9 (nove) 

possuem gado, desses nove todos possuem gado leiteiro. Observou–se em campo que cada 

morador deixa a reserva legal em um local de sua propriedade, e que não há uma continuidade ou 

uma ligação entre elas. É muito comum na região encontrar trilhos de gado que são denominados 

terracetes e erosões em sulcos, tal como poucas áreas de reserva, as quais são descontínuas. 

Conclusão: É necessário realizar uma recuperação da área degradada na região, visto que, 

impactos como a erosão decorrente do desmatamento para criação de pastos e do pisoteio do 

gado, podem aumentar com o passar do tempo.  

 

ozeias.junior@hotmail.com 

 
 

86 
 



 
 
A instituição do plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do vale 
do aço – pddi – como alternativa para o crescimento econômico sustentável 
 

Ranidson Gleyck Amâncio e Souza; Clênio Ricardo Fonseca Santos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: sustentabilidade, economia, desenvolvimento 

 
Introdução: A temática integradora “Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente”, busca a 

promoção do desenvolvimento e organização do território, no sentido de promover maior proveito 

social e comodidade dos habitantes, mediante observância de limites e otimização das 

possibilidades, o que se traduzem em sustentabilidade ambiental. Assim, os municípios que 

compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço discutem alternativas para explorar, de forma 

economicamente sustentável, as áreas não urbanizadas da região. Objetivo: Com base nos 

relatórios do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI –, serão verificados os projetos 

de desenvolvimento com a legislação ambiental pertinente à matéria, no sentido de evidenciar sua 

viabilidade. Metodologia: Análise de relatórios e de legislação. Resultado: Ficou evidenciada a 

necessidade de estabelecimento de uma Política Metropolitana de Regulação do Uso e Ocupação 

do Solo que dê suporte aos municípios para o controle do uso e ocupação de áreas potencialmente 

mais frágeis, observando a legislação ambiental vigente; bem como o potencial para implantação 

de equipamentos metropolitanos e fomento da diversificação econômica. Conclusão: No sentido 

de contornar as dificuldades econômicas da Região Metropolitana do Vale do Aço, o presente 

trabalho busca confrontar aquilo que já foi produzido pelo PDDI com a Política Nacional do Meio 

Ambiente e as regras do Código Florestal vigente, apontando se a as propostas apresentadas são 

coerentes com o buscado desenvolvimento sustentável apto a fomentar a economia da região.  
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Disciplina Específica X Prática Interdisciplinar? Qual o melhor caminho para a inserção da 
Educação Ambiental na Escola 
 

Rony Henrique Souza; Tereza Verena Melo da Paixão Sampaio 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC/BA  

 

Palavras–chave: Educação Ambiental, Disciplina, Projeto Interdisciplinar 

 
Introdução: Uma vez que a necessidade da inserção da Educação é uma realidade em função da 

Lei n° 9.795, de 27 de Abril de 1999, torna–se necessário pensar como será ou está sendo a 

efetividade deste processo. Uma das principais questões dentre tantas é se este assunto deve ser 

fruto de uma disciplina específica ou de uma proposta pedagógica interdisciplinar que envolva toda 

a comunidade escolar. O problema questão é saber se uma prerrogativa anula a outra? Elas 

podem caminhar juntas? Entendemos que o amadurecimento e o posicionamento diante desta 

questão é condição necessária para o processo de inserção da Educação Ambiental de forma 

significativa na Educação Básica. Objetivo: Refletir junto com os professores da Educação Básica 

do Município de Cruz das Almas como deve ser inserida a Educação Ambiental de forma 

significativa no currículo. Inserir a discussão sobre a importância da implantação de uma política de 

Educação Ambiental na Escola. Verificar o posicionamento dos professores sobre a inserção desta 

temática nos componentes curriculares. Indicar a maneira como este processo está sendo discutido 

pelos membros da comunidade escolar. Metodologia: Para a verificação dos objetivos propostos 

foram e serão utilizados questionários que propõe uma resposta subjetiva em texto corrido. Foram 

entrevistados um grupo de sete professores do Colégio Estadual Luciano Passos em Cruz das 

Almas. Resultado: Por se tratar de um processo em construção/desenvolvimento os resultados 

não são de caráter definitivo. Os resultados demonstram o interesse dos professores em participar 

da pesquisa e contribuir com o processo. Conclusão: Por se tratar de uma pesquisa de cunho 

opinativo não é nossa pretensão construir um parecer definitivo, mas oferecer alternativas. Neste 

sentido a própria reflexão já se justifica como uma instância importante na pesquisa.  

 

rhsacaminho@hotmail.com. 
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Sobrevivendo em tempos de Crise: O processo de constituição do Dasein em Heidegger 
como prerrogativa possível 
 

Rony Henrique Souza; Tereza Verena Melo da Paixão Sampaio 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC/BA 

 

Palavras–chave: Crise; Dasein; Sustentabilidade 

 
Introdução: É muito corrente nos dias de hoje falarmos na palavra crise. Temos crises de todos os 

tipos: axiológica, econômica, política, religiosa, ecológica e existencial. Esta pesquisa tem um 

cunho filosófico/teórico e pretende estabelecer um estudo sobre a constituição do Dasein, conceito 

estipulado por Heidegger, que entendemos como uma possibilidade de superação da crise 

ecológica e existencial a partir da arte de cuidar, o que vai de encontro ao processo racional 

dominante. Objetivo: Descrever o cuidado em Heidegger como a constituição do modo de ser do 

Dasein, como fundamento de uma filosofia sustentável. Investigar a crise ecológica e existencial 

como resultado de um processo dominante de racionalização e reprodutividade técnica. Tecer um 

paralelo entre crise ecológica e crise existencial. Constituir uma nova ontologia partindo da 

prerrogativa do cuidado como novo modo de ser do Dasein. Metodologia: Esta proposta de 

trabalho se enquadra no campo das pesquisas teórico descritivas. No seu caráter exploratório, a 

pesquisa teóricodescritiva tem como função realizar ligações entre as várias situações descritas, ou 

seja, tornar claro o debate entre os autores e, enquanto possível, assumir uma determinada 

posição. Resultado: O resultado de uma pesquisa filosófica é o próprio processo de reelaboração 

do pensamento. O problema apresentado supõe outros problemas, critica os pensamentos 

tomados e se sobrepõe diante daqueles e daquelas que já haviam colocado um ponto final no 

processo. Ao final os fios entrelaçados da pesquisa se convertem em um belo tecido. Conclusão: 
Na filosofia as perguntas e o processo de busca pela resposta é o movimento mais importante da 

pesquisa. A prerrogativa que sustentamos nesta pesquisa é que aprofundar sobre a constituição do 

dasein trás como resultado a fundamentação de uma nova política de desenvolvimento sustentável.  

 

rhsacaminho@hotmail.com 
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Distribuição de formigas arbóreas às margens do Rio Doce após o rompimento da Barragem 
do Fundão, em Mariana, MG 
 

Sarah Louback Reis da Cunha; Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior; Sérvio Pontes Ribeiro; 

Renata Bernardes Faria Campos (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: mirmecofauna, bioindicadores, preservação 

 

Introdução: Formigas são organismos importantes para o funcionamento dos ecossistemas e têm 

sido consideradas bons indicadores de mudanças ambientais por serem sensíveis às alterações 

em seu habitat, apresentarem facilidade de amostragem e possuírem taxonomia relativamente 

conhecida. O rompimento da Barragem de Rejeito do Fundão, em Mariana–MG, devastou um dos 

maiores rios do país perturbando também a biodiversidade em suas margens. O conhecimento da 

distribuição de formigas em áreas atingidas pode, portanto, auxiliar na compreensão das 

consequências das modificações no ecossistema, assim avaliar a perturbação que atinge 

indiretamente a fauna arbórea. Objetivo: Avaliar a abundância e riqueza de espécies de formigas 

arborícolas em duas áreas ciliares, considerando a presença de lama de rejeito de mineração em 

uma delas. Métodos: Foi amostrada uma área ciliar às margens do Rio Doce, afetado diretamente 

pela lama proveniente do rompimento da Barragem de Rejeito do Fundão, em Mariana–MG, e uma 

área ciliar às margens do Rio Turvo, ambas no Parque Estadual do Rio Doce. Em cada área foram 

demarcados dois transectos paralelos, com 10 armadilhas equidistantes. Um primeiro transecto era 

situado o mais próximo possível da margem do rio e outro a 50m no interior da mata. Os valores de 

abundância e riqueza de espécies foram computados e comparados por ANOVA. Resultado: A 

área afetada pela lama apresentou maior abundância (n(Rio Doce)=69; n(Turvo)=17) e riqueza (n(Rio 

Doce)=14; n(Turvo)=8) de espécies de formigas nas árvores, sendo que a riqueza respondeu mais 

significativamente aos testes (abundância: F(1,38)= 4.702; p=0.036; riqueza: F(1,38)= 9.5; p=0.003), 

enquanto não houve diferença entre os transectos das áreas. Conclusão: Nossos resultados 

evidenciam que as formigas das margens do Rio Doce encontram–se mais ativas do que as do Rio 

Turvo o que pode ser explicado pela perturbação na primeira área, mas também evidencia a 

importância de sua preservação. Apoio: UNIVALE, FAPEMIG, CNPq, CAPES, IEF–MG.  
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Conflitos territoriais na cidade de Timóteo, Vale do Aço Mineiro 
 
Sylvia Fátma Gomes Rocha; Mariana Bousada Peçanha, Célia Cristina da Costa Martins Renata 

Bernardes Faria Campos (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Conflito territorial, ambiental, Timóteo, Vale do Aço   

 
Introdução: A cidade de Timóteo, parte da região metropolitana do Vale do Aço toma com um 

centro siderúrgico de reconhecimento internacional. A criação de tal centro, ocasionou nas últimas 

décadas, acelerado processo de urbanização, que por sua vez levou a intensa à degradação 

ambiental, decorrente da devastação da Mata Atlântica, que cobria a região. A expansão industrial 

na região, trouxe além da degradação ambiental, aumento dos conflitos, sendo a questão ambiental 

o elemento central. A disponibilidade do território, para uso e ocupação é distribuída em três 

grupos: 47% pertencentes a uma área de conservação ambiental, o Parque Estadual do Rio Doce, 

37% pertencentes ao polo industrial e outros 16% pertencentes ao poder público e a particulares. 

Os conflitos territoriais na região envolvem o polo industrial, o poder público e as áreas de 

preservação permanentes (APPs). Objetivo: Documentar conflitos socioambientais na cidade de 

Timóteo, caracterizando as invasões e ocupações nas APPs. Metodologia: Compreende a 

documentação de invasões às APPS, através de entrevista ao representante da população e 

filmagem dessas áreas, a fim de caracterizar os conflitos territoriais e ambientais no município. 

Resultado: O conflito socioambiental na cidade de Timóteo é resultado de ocupações em áreas 

pertencentes às APPs, que são áreas que se encontram sobre o controle do poder público 

municipal. Conclusão: Uma gestão integrada, que envolvesse representantes da sociedade das 

instituições na cidade de Timóteo, permitiria o uso racional do território, evitando assim o confronto 

de interesses sociais e ambientais.  
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Os efeitos provocados no processo de implantação da Agenda 21 no Colégio Monsenhor 
Neiva 
 

Tereza Verena Melo da Paixão Sampaio, Rony Henrique Souza 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

Palavras–chave: Agenda 21; Educação Ambiental; Projeto de Intervenção 

 
Introdução: Trata–se de um projeto de intervenção aprovado pelo Curso de Especialização em 

Educação Ambiental com ênfase em espaços educadores sustentáveis da Universidade Federal da 

Bahia que tem como principal objetivo a implantação da Agenda 21 no Colégio Monsenhor Neiva – 

Cruz das Almas / BA. Objetivo: Implantar a Agenda 21 no Colégio Monsenhor Neiva, orientando e 

sensibilizando quanto ao respeito, envolvimento e compromisso com o meio ambiente. Interferir na 

realidade local a partir da criação de instrumentos pedagógico–didáticos a fim de modificar o 

espaço escolar, construindo no mesmo a Agenda 21. Sensibilizar alunos e funcionários sobre a 

importância de conservar o ambiente escolar. Desenvolver habilidades de pesquisa, trabalho em 

equipe, responsabilidade socioambiental através da leitura de diferentes textos e relacionar os 

conteúdos dentro dos diferentes componentes curriculares. Metodologia: A Agenda 21 traz em seu 

bojo uma metodologia própria na qual estamos seguindo em consonância com a abertura dos 

sujeitos envolvidos no processo: árvore dos sonhos, pedra no caminho, jornal mural e o 

planejamento das ações que serão desenvolvidas no colégio. Resultado: Além da abertura de 

todos os membros da Comunidade Escolar, só o processo de sensibilização dos discentes já se 

converteu na adoção de práticas diversas sustentáveis na Escola. Estimulou a participação das 

famílias nas atividades escolares, pois quando os pais foram comunicados já foram também 

convidados a serem partícipes no projeto de intervenção. Estamos também em faze de criação da 

COM–VIDA (Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola). Conclusão: Dentre 

outros fatores, a Agenda 21 trouxe a proposta da sustentabilidade para o interior da comunidade 

escolar. Um trabalho desenvolvido a quatro mãos com a colaboração da direção, recepção dos 

docentes e funcionários e a participação direta da turma do 9° ano do Ensino Fundamental da 

referente instituição.  
 
verena_sonho@hotmail.com 
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Por uma política de formação de professores para/na Educação Ambiental em Cruz das 
Almas/Bahia 
 

Tereza Verena Melo da Paixão Sampaio; Rony Henrique Souza 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 

Palavras–chave: Política, formação de professores, Educação Ambiental 

 
Introdução: Mesmo sendo a cidade de Cruz das Almas/Bahia historicamente hospedeira de três 

renomadas empresas governamentais que deveriam, de forma privilegiada, zelar pelo meio 

ambiente: EBDA (já extinta), EMBRAPA, e o curso de Agronomia, a princípio pela UFBA e hoje pela 

UFRB. Carecemos muito de projetos que trabalhe a educação ambiental de forma permanente no 

interior de nossas escolas. Diante deste dilema nos perguntamos sobre como a Educação 

Ambiental tem sido inserida nas Escolas da Rede Pública de Cruz das Almas, nascendo assim o 

presente trabalho. Objetivo: Pensar a formação continuada no currículo e na formação continuada 

dos professores do Ensino Fundamental (Escola Municipal Maria Peixoto) e Médio (Colégio 

Estadual Luciano Passos) em Cruz das Almas – Bahia. Investigar como se configura a inserção da 

Educação ambiental no currículo e nos atos de currículo da comunidade escolar. Avaliar a 

configuração da Educação Ambiental na formação continuada dos professores. Identificar práticas 

pedagógicas a respeito da Educação Ambiental, já desenvolvida no interior das escolas. 
Metodologia: Observação das práticas pedagógicas e entrevistas semi–estruturadas. Resultado: 
Os resultados de uma pesquisa permanente, se tratando de um projeto de intervenção, são os 

frutos colhidos ao longo do processo. Estes frutos podem ser colhidos por nós que inserimos o 

projeto na escola, pelos professores, funcionários e direção que viram a mudança concreta do 

espaço escolar, dos discentes que se permitiram ter novas consciências. Conclusão: Como notas 

conclusivas, já podemos mencionar aqui a abertura dos sujeitos envolvidos, ou seja, os mesmos se 

colocaram abertos a todo o desenvolvimento das atividades. Entendemos que se trata de um passo 

importante, pois neste se cria uma relação de empatia e confiança para que a pesquisa seja reflexo 

de um processo autêntico da realidade em que vivem os professores.  

 

verena_sonnho@hotmail.com 
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Monitoramento ambiental da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Macabu através 
de indicadores físico–químicos 
 

Virgínia Sanches Coelho de Oliveira, Arthur Travalloni Louvisse, Vicente de Paulo Santos de 

Oliveira (Orientador) 

Instituto Federal Fluminense 

 

Palavras–chave: Rio Macabu, Qualidade da água, indicadores físico–químicos 

 
Introdução: A Bacia do Rio Macabu (BHRM) possui uma extensão territorial de aproximadamente 

1.108,90 km2 e se localiza na região norte do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de 

Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, Santa Maria 

Madalena e Trajano de Morais. Porém, a bacia sofre diversas interferências antrópicas que afetam 

diretamente a qualidade dos mananciais da bacia. Por isso é de extrema importância o 

monitoramento e gestão da qualidade dos corpos hídricos da bacia, de modo a garantir qualidade 

de vida para atual e futura geração. Objetivo: Monitorar e avaliar a qualidade da água da BHRM, 

relacionando os valores obtidos com os impactos causados pela ação antrópica na bacia. 

Metodologia: Pesquisas bibliográficas e a realização de análises laboratoriais de amostras de 

água coletadas em pontos ao longo da bacia. Resultado: Os resultados indicaram como principal 

impacto a presença de coliformes em diversos pontos no decorrer na bacia, reflexo da falta de 

saneamento básico na região, principalmente no município de Conceição de Macabu. Faz–se 

necessário, então, a atuação do poder público para gerenciar de forma adequada os recursos 

hídricos, garantindo uma melhor qualidade de vida para a população e gerações futuras. 

Conclusão: A avaliação da qualidade da água, através da análises de parâmetros físicos, químicos 

e biológicos, se mostra uma forma eficiente de identificação e quantificação de possíveis impactos 

ambientais que a Bacia do Macabu esteja sofrendo, e de que forma a população local está sendo 

afetada, dando um enfoque especial a população de Conceição de Macabu–RJ, que não dispõe de 

concessão de serviço público para serviços de saneamento, fazendo uso de uma rede de 

abastecimento precária e apresentando sérios desafios de gestão que dificultam o estabelecimento 

de melhores índices de qualidade de vida para a população. Apoio: CNPq.  
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Estudo prévio de impacto de vizinhança: uma análise de sua exigibilidade pelo poder público 
municipal nas cidades de Coronel Fabriciano e Ipatinga 
 

Wallace Carvalho Costa 

Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UNILESTE  

 

Palavras–chave: estudo de impacto de vizinhança, meio ambiente urbano, politica urbana 

 
Introdução: O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança é um dos instrumentos da política urbana e 

está previsto na Lei 10.257/01, conhecida popularmente como Estatuto das Cidades. O Estudo de 

impacto de vizinhança é executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos dos 

empreendimentos ou atividades quanto a qualidade de vida da população, residente em áreas 

degradadas e suas proximidades. Sua exigência advém de Lei municipal, que definirá os 

empreendimentos ou atividades privados ou públicos em áreas urbanas que dependerão do Estudo 

para obter licenças ou autorização de construção, ampliação ou funcionamento. Deve ainda 

contemplar o adensamento populacional, os equipamentos urbanos e comunitários, o uso e a 

ocupação do solo, a valorização imobiliária, a geração de tráfego e a demanda por transporte 

público, bem como a ventilação e iluminação, a paisagem urbana e o patrimônio natural e cultural. 

Objetivo: Analisar a legislação municipal de Coronel Fabriciano e Ipatinga no que tange a previsão 

de exigência de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança e examinar os procedimentos municipais 

de Coronel Fabriciano e Ipatinga, para concessão de licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento de atividades impactantes. Métodos: Revisão bibliográfica e pesquisa 

de campo com levantamento de dados. Resultado: Os municípios de Coronel Fabriciano e Ipatinga 

possuem plano diretor aprovado pela câmara de vereadores, sancionado pelo poder executivo, 

mas, porém, ainda não implementaram a exigência do estudo de impacto de vizinhança. 

Conclusão: Através do EIV, Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, diversos fatores negativos 

nas cidades poderiam ser evitados se a municipalidade exigisse o estudo para a liberação de 

autorização para construções, ampliações e funcionamento de atividades que, categoricamente, 

geram impactos negativos. Por questões políticas Coronel Fabriciano e Ipatinga não configuram no 

rol das cidades que regulamentaram o estudo de impacto de vizinhança.  
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ST 04: Odontologia: Uma Visão Multidisciplinar 
 

A contribuição do estágio na estratégia saúde da família na formação do cirurgião dentista: 
relato de experiência 
 

Ayla Norma Ferreira Matos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Estágio, Odontologia, Sistema Único de Saúde, Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

Introdução: A integração ensino serviço é uma estratégia importante para preparar os profissionais 

para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Graduação em Odontologia (DCNs) indicam a necessidade do estudante realizar estágio no 

SUS, visando prepará–los para atuar nos serviços públicos de saúde. Objetivo: Relatar uma 

experiência de supervisão de estágio na Estratégia Saúde da Família (ESF), do curso de 

Odontologia. Metodologia: Para análise recorreu–se a vivência da professora, como supervisora 

em uma Universidade, sobre a experiência no estágio na Estatégia Saúde da Família (ESF). 

Resultado: A Universidade deve se articular com o sistema local de saúde, pois, além da formação 

profissional, tem compromisso com as demandas de saúde postas pela sociedade. As vivências 

nos serviços de saúde agregam valor à formação acadêmica e, também enriquecem as aulas 

ministradas, pois favorecem uma maior articulação entre o falado e o vivido. Embora os estudantes 

tenham cursado disciplinas preparatórias para o estágio, suas expectativas são voltadas para 

realizar atendimento clínico individual. Conclusão: A experiência permitiu reconhecer a importância 

do estágio na formação acadêmica do estudante. No entanto, as estratégias de motivação e 

envolvimento dos estudantes no processo ensino aprendizagem exige um repensar pedagógico, 

visando que o mesmo perceba outras formas de atuação do profissional da Odontologia, neste 

campo de estágio. Apoio: UNIVALE.  
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Satisfação dos usuários atendidos por acadêmicos de uma clínica escola de odontologia  
 
Ivana Oliveira Carvalho Furlani, Viníssius Ferreira Silva, Thaynara Teles chaves Gonçalves, Mylene 

Quintela Lucca (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Avaliação de Serviços de Saúde, Satisfação do Usuário, Saúde Bucal 

 
Introdução: A área de avaliação de programas, serviços e tecnologias em geral e na saúde, passa 

por um processo de expansão e diversificação conceitual e metodológica, bem como por uma 

crescente demanda para se constituir em instrumento de apoio às decisões necessárias à dinâmica 

dos sistemas e serviços, na implementação das políticas de saúde. Objetivo: Conhecer a 

satisfação do usuário com a prestação de serviços realizados por graduandos do curso de 

odontologia na disciplina Estágio Curricular Supervisionado em clínica integrada III da UNIVALE. 

Metodologia: A amostra será constituída por 150 pacientes com idade acima de 12 anos, de 

ambos os sexos, atendidos na clínica odontológica integrada III, no período de junho a setembro de 

2016. Os dados serão coletados com por meio de entrevistas, conduzidas com base num roteiro 

semi–estruturado. O serviço será avaliado pela perspectiva do usuário a partir das categorias: 

estrutura física, acesso ao serviço, relações humanas, qualidade do atendimento e resolutividade 

dos tratamentos. Para a apuração dos dados, será utilizado o programa Sphinx Lexica. Resultado: 
Espera–se obter um feedback do público atendido na instituição a respeito da assistência recebida, 

com o intuito de coletar informações que promovam melhorias no atendimento, elaboração de 

métodos e indicadores de avaliação da qualidade de serviço de saúde e facilitação do acesso a 

tratamentos odontológicos. Conclusão: É necessário que haja investimentos em pesquisas de 

avaliação da satisfação do usuário, para propiciar que subsídios e ações sejam redirecionadas, e 

os graduandos, capacitados para atender ao público e sanar suas expectativas a respeito do 

relacionamento com o profissional da saúde, e satisfação com os procedimentos executados. 

Apoio: UNIVALE.  
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Técnicas ultraconservativas de tratamento da carie em dentina. Como a dentistica na 
atualidade contribui para o uso desta técnica? 
 

Lygia Carla Ferreira, Jessica Oliveira Soares, Lidia Lima e Silva, Lillia Cristina Martins Castelane, 

Maurosam Júnior Falci Mota Silva Spindola, Neusa Cardoso da Silva Porto, Rhayanne Ribeiro 

Silva, Sâmara Silva Cavalcante Matos, Cândido Badaró, Romilda Perim (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: remoção de dentina cariada, técnicas ultraconservadoras; preparo da cavidade  

 

Introdução: O conhecimento sobre o caráter multifatorial da carie, as abordagens terapêuticas aos 

dentes comprometidos, foram modificadas, proporcionando maior conforto ao cliente e preservando 

a estrutura dentaria. Surgem indagações sobre qual o melhor material a ser utilizado diretamente 

no remanescente cariado. Objetivo: Conhecer e comparar as novas abordagens terapêuticas 

minimamente invasiva: Não remoção do tecido cariado e selamento, não remoção da carie e 

higiene, remoção do tecido cariado convencional, remoção tecido cariado com instrumentais 

manuais cortantes, tratamento expectante, microabrasão a ar, laser de alta potencia e remoção 

químico–mecânica. Metodologia: Revisão bibliográfica. Livro de Dentística ultraconservativa: 

fundamentos e técnicas de tratamento da cárie em dentina e a base de dados eletrônica SciELO. 

Os descritores utilizados foram: remoção de dentina cariada, técnicas ultraconservadora e preparo 

da cavidade. Seguindo critérios de inclusão/exclusão, os artigos poderiam ser publicados na língua 

portuguesa ou estrangeira, independente da data de publicação e disponíveis na base de dados 

com textos completos para estudo, sendo estritamente ligados ao tema. Resultado: O uso de laser 

de alta potência e microabrasão a ar apresentaram vantagens significativas sobre as técnicas 

convencionais, porém ainda há casos em que é necessário o uso de instrumentais para remoção 

do remanescente cariado. A remoção quimico–mecânica apresentou melhor eficácia na remoção 

da carie e preservação de tecido sadio. Conclusão: São consideráveis as vantagens do uso ou da 

associação do laser e da microabrasão a ar, os quais são confortáveis ao paciente, porém seu 

custo elevado e treinamento pratico, tornam–se uma desvantagem em relação ao tratamento 

convencional. Soluções químicas apresentaram maior vantagem dentre as abordagens atuais, 

promovendo seletividade na remoção de tecido cariado e não interferiram na qualidade adesiva das 

restaurações.  
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Critérios para remoção de dentina cariada 
 

Marília da Conceição Cordeiro, Eduarda Kalil de Novaes Soares, Alice Nayara Mariano Coelho, Ana 

Paula Lopes de Souza, Sabrina Alves de Oliveira, Arllen Rodrigues Ferraz Gomes, Delilia 

Fernandes Sales Pereira, Gabriella Rocha de Oliveira, Mariana Carvalho Marianelli, Samara 

Valadares Cassiano, Elaine Barros Capobiango, João Pedro Moniz Galvão de Albuquerque, 

Rosália Moreira Barros, Cacilda Cunha Ferraz (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: cárie dental, dentina, tratamento restaurador, preparo cavitário 

 

Introdução: A odontologia vem preconizando a conservação do tecido dental, porém o tratamento 

restaurador apenas repara sequelas da doença cárie. Assim, quando a mesma progride atingindo 

estágios avançados de desmineralização, com consequente cavitação, torna–se necessário a 

restauração. Contudo, ainda restam dúvidas sobre a quantidade de tecido cariado, principalmente 

dentina, que devem ser removidos para se fazer tal procedimento. Objetivo: Conhecer qual ou 

quais os melhores critérios para identificação da dentina cariada a ser removida, que proporcionem 

preservação do tecido dentário sadio. Metodologia: Trata–se de um estudo de revisão 

bibliográfica. No levantamento dos artigos foi consultada a base de dados eletrônica SciELO. Os 

descritores utilizados foram: cárie dental, dentina, tratamento restaurador e preparo cavitário. 

Seguindo critérios de inclusão/ exclusão, os artigos poderiam ser publicados na língua português 

ou estrangeira, independente da data de publicação e disponíveis na base de dados com textos 

completos para estudo, sendo estritamente ligados ao tema. Resultado: Vários critérios são 

utilizados para o reconhecimento da dentina cariada, entre eles: consistência, coloração, 

umedecimento, evidenciação com corantes, bem como a detecção por meio tátil e visual. Outros 

métodos também têm sido desenvolvidos, como a fibra óptica de transiluminação (FOTI), 

medidores de resistência elétrica (ECM) e laser fluorescente. Conclusão: Dentre todos os critérios 

encontrados na literatura nenhum apresenta eficácia total, contudo, cabe ao cirurgião dentista fazer 

de forma minuciosa e detalhada a associação dos mesmos, para assim chegar mais perto daquilo 

que é o ideal: a remoção apenas, e somente, de tecido cariado sem sacrificar tecido sadio.  
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Epidemiologia da cárie dentária/SB Brasil 2010 
 
Roberta Coelho Saturnino Vilaça; Thaynara Teles chaves Gonçalves; Guilherme Marigo; Mylene 

Quintela Lucca (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Epidemiologia, Cárie, CPO–D, ceo–d, sb Brasil 2003, sb Brasil 2010 

 

Introdução: A epidemiologia é um estudo que busca quantificar a distribuição dos fenômenos de 

saúde/doença e seus fatores condicionantes e determinantes na população, sendo fundamental 

para o planejamento e execução dos serviços odontológicos. Nos anos 60 a OMS estabeleceu 

padrões para os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, com destaque para a cárie 

dentária, sendo o instrumento mais empregado o índice de CPO–D e Ceo–d. Em 1986 foi feito o 

primeiro inquérito epidemiológico de nível nacional e a partir daí começa um histórico de 

levantamentos, passando por 1993 e 1996, onde mediu–se os índices de cárie em escolares, até a 

criação do programa SB Brasil 2003, que redirecionou os serviços e ações para mudar o perfil 

epidemiológico de saúde bucal do brasileiro e serviu de embasamento para o “Brasil Sorridente”, e 

o programa SB Brasil 2010. No programa SB Brasil 2010 é possível fazer uma comparação de seus 

resultados com o SB Brasil 2003 avaliando o impacto do “Brasil Sorridente” e as necessidades 

ainda existentes na população. Objetivo: Investigar a epidemiologia da cárie dentária no Brasil e 

apresentar os resultados do SB Brasil 2010. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em 

artigos, livros e documentos. Resultado: Existem diferenças nas regiões do Brasil da prevalência 

da cárie. A cárie em dentes decíduos diminuiu, assim como a necessidade de prótese em 

adolescentes e adultos, porém o número de idosos desdentados ainda é grande. Conclusão: A 

partir dos dados coletados, podem–se planejar, executar e avaliar ações de saúde, verificar a 

eficácia dos serviços e permitir comparações de prevalências. Levantamentos epidemiológicos 

frequentes favorecem no controle dos índices e suporte para as estratégias odontológicas. 

Percebem–se que é necessário melhorar na efetividade da assistência odontológica explorando 

mais os programas e promovendo a equidade da atenção, principalmente nas regiões mais 

carentes. Apoio: UNIVALE.  
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ST 05: Envelhecimento: mudanças sociais, culturais e de saúde na pós–modernidade 
 

Perfil epidemiológico dos idosos institucionalizados na casa de recuperação dona Zulmira 
da SSVP, no município de Governador Valadares 
 
Anaile Duarte Toledo Martins, Francielly Malta Martins, Isabelle Rodrigues Cabral, Maria de Fátima 

Santana Bastos, Sabrina Gomes de Morais (orientadora) 

Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: perfil epidemiológico, idoso, institucionalização 

 
Introdução: O município de Governador Valadares/MG possui uma população com 60 anos ou 

mais de 9.275 pessoas, correspondendo a aproximadamente 3,5% da população total do 

município. Esse acréscimo na expectativa de vida da população está entrelaçada com o declínio do 

estado de saúde física e mental do idoso, aumentando o risco de ser direcionado a uma Instituição 

de Longa Permanência. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil 

epidemiológico dos idosos institucionalizados na Casa de Recuperação Dona Zulmira da SSVP. 

Metodologia: Trata–se de um estudo descritivo transversal realizado através da coleta de dados 

como idade, gênero, condições clínicas, e tempo de internação nos prontuários. Resultado: Foram 

encontrados 44 idosos institucionalizados, dentre eles, 27 mulheres (61,36%) e 17 homens 

(38,64%), com idade menor que 60 (n=4; 9,1%), com idade entre 60 a 80 (n=27; 61,36%) e com 

idade igual e maior que 81 anos (n= 13; 29,54%). Quanto ao tempo de institucionalização 

identificou–se uma variação do mínimo de um mês e máximo de 25 anos. Ao serem analisadas as 

comorbidades e patologias encontramos a Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS (n=11; 18,97%), o 

Alzheimer (n= 8; 13,79%), o Acidente Vascular Encefálico – AVE (n= 7; 12,07%), as patologias 

osteomusculares (n= 6; 10,34%), demais comorbidades e patologias (n=17; 29,31), transtornos 

psicológicos (n=7; 12,07%), e (n=2; 3,45%) foram as patologias não definidas. Conclusão: 
Acredita–se que o conhecimento dessa população possa fornecer subsídios que auxiliem na 

implementação de políticas públicas de atendimento às reais necessidades destes idosos, 

possibilitando uma assistência mais adequada aos mesmos.  
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Capacidade funcional de hipertensos participantes de um programa de assistência ao idoso 
de Governador Valadares, MG 
 

Gabriel Mendes Oliveira, Keveenrick Ferreira Costa, Laís Schetino Santos, Lina Rodrigues de Faria, 

Clarice Lima Alvares da Silva, Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares 

 

Palavras–chave: exercício físico; hipertensão arterial; envelhecimento 

 
Introdução: O processo de envelhecimento está associado ao desenvolvimento de doenças 

crônicas, como a hipertensão arterial. Além das doenças, este processo pode levar ao 

comprometimento na capacidade de realização de tarefas cotidianas de forma autônoma. 

Programas de assistência ao idoso têm o potencial de prevenir ou reverter alguns efeitos do 

envelhecimento. Objetivo: Investigar a capacidade funcional e o nível de prática de atividade física 

(AF) de hipertensos cadastrados no Programa de Assistência ao Idoso do SESC–MG de 

Governador Valadares. Metodologia: A equipe do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa realizou 

uma entrevista com 59 idosos (70,7±0,9 anos; 79,7% mulheres). Foram questionados sobre: 

gênero, dificuldades em realizar Atividades Básicas da Vida Diária e prática de AF de lazer e/ou 

deslocamento. Foi realizada uma análise descritiva de frequência de ocorrência para todas as 

variáveis coletadas. Resultado: Entre os avaliados, 38,8% apresentaram incapacidade funcional. A 

maioria 98,0% relatou não sentir dificuldades para se alimentar, 95,9% de se vestir e 98,0% desse 

banhar de forma independente, ao passo que 12,2% relataram dificuldade em se deslocar entre 

cama e cadeira e 36,7% relataram dificuldade em caminhar pelo menos 1,5km sem se cansar. A 

maioria (90,8%) declarou ser praticante de AF, há mais de um ano, sendo que 61,9% praticam no 

mínimo 3x semana. As principais AF praticadas foram: ginástica (45,1%), natação (47,1%), 

caminhada (37,3%) e esportes coletivos (37,3%). Conclusão: Hipertensos frequentadores de um 

programa de assistência ao idoso tendem a manter, pelo menos em parte, a sua capacidade 

funcional. Embora 38,8% apresentassem incapacidade funcional, a maioria relatou prática regular e 

frequente de AF. Estes resultados demonstram a importância de programas multidisciplinares que 

promovam um estilo de vida ativo, reforçando a necessidade de intervenções preventivas e 

educativas em saúde. Apoio: UFJF, FAPEMIG, Proext–MEC.  
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Autopercepção dos idosos em relação à saúde bucal 
 

Isadora Sousa Carvalho, Marina de Figueiredo Vieira, Romero Meireles Brandão, Suely Maria 

Rodrigues, Marileny Boechat Frauches (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Autopercepção, Idoso, Saúde Bucal 

 
Introdução: Ressalta–se que o quadro epidemiológico da condição de saúde bucal do idoso 

caracteriza–se como precário, e há uma carência de programas de promoção de saúde voltados 

para este grupo. Além da obtenção dos dados quantitativos em relação à saúde bucal, é preciso 

que sejam obtidos dados qualitativos para conhecer a autopercepção do idoso sobre sua condição 

de saúde bucal. Objetivo: Identificar a autopercepção do indivíduo idoso quanto à sua condição de 

saúde bucal. Metodologia: Trata–se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio da 

análise de artigos indexados nas bases de dados SciELO e LILACS. Os descritores utilizados 

foram: autopercepção, idoso e saúde bucal. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos 

deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas acima, na íntegra, na língua portuguesa 

e publicados entre os anos 2005 e 2015, além de serem estritamente ligados ao elemento de 

estudo. Resultado: Na base de dados SciELO foram encontrados 15 artigos relacionados aos 

descritores citados, sendo que apenas 08 atendiam aos critérios de inclusão deste estudo e foram 

analisados. Na consulta ao LILACS, identificou–se um total de 19 artigos. Destes, 16 já estavam 

presentes na base de dados SciELO e, portanto, apenas três foram analisados. Pôde–se observar 

que a maioria dos idosos autoavalia sua saúde bucal como boa, apesar da literatura identificar uma 

precariedade do estado de saúde bucal, com um alto índice de edentulismo. Conclusão: Conclui–

se que as condições clínicas da cavidade bucal apresentaram pouca significância na 

autopercepção da saúde bucal, idosos com comprometimento das condições clínicas relataram 

uma boa autopercepção de sua saúde bucal. Assim, é possível que este resultado esteja 

relacionado à crença de que algumas dores e incapacidades são inevitáveis nessa idade, o que 

pode levar o individuo a não dar a devida importância à sua saúde bucal. Apoio: 
BICFAPEMIG/UNIVALE.  
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Implicações do edentulismo na qualidade de vida entre os idosos  
 

Isadora Sousa Carvalho, Marina de Figueiredo Vieira, Romero Meireles Brandão, Marileny Boechat 

Frauches, Suely Maria Rodrigues (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Qualidade de vida, idoso, saúde bucal 

 

Introdução: O envelhecimento da população é um fenômeno comum tanto em países 

desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. O estudo com idosos tem levado a novas 

compreensões sobre o conceito de qualidade de vida, incluindo o bem–estar físico / psicológico / 

social e auto–estima, o que pode ser afetado negativamente quando a saúde está comprometida. 

Objetivo: Estabelecer uma associação entre edentulismo e qualidade de vida dos idosos de uma 

cidade de médio porte no Brasil. Metodologia: A amostra foi composta por indivíduos de ambos os 

sexos, com 60 anos ou mais, funcionalmente independentes, não institucionalizados, que utilizam 

os serviços do Sistema Ùnico de Saúde na zona urbana de um município de médio porte. Os dados 

foram coletados utilizando–se um inventário sociodemográfico para caracterizar a amostra, 

conhecer os indicadores e a utilização dos serviços de saúde. Um exame epidemiológico para 

avaliar a condição dentária e periodontal, presença de lesões de mucosa, uso e necessidade de 

prótese. Um questionário para avaliar a qualidade de vida (WHOQOL–OLD), que consiste de 24 

questões, agrupadas em seis dimensões: Funcionamento dos sentidos, Autonomia, Intimidade, 

Atividades passadas, presentes e futuras, Participação social, Morte e morrer. Resultado: Cento e 

sessenta e três idosos participaram do grupo de estudo, apresentando uma média de idade de 69 

anos (± 6,1), 68,7 % eram do sexo feminino, 86 (52,8%) deles foram diagnosticados como 

completamente desdentados (IC 95%: 0,33–1,24). Na análise de regressão logística múltipla, a 

participação social permaneceu estatisticamente relacionada ao edentulismo. Conclusão: Não 

houve associação estatisticamente significativa entre edentulismo e qualidade de vida entre os 

idosos pesquisados, apesar da redução na qualidade de vida observada. Apoio: 
BICFAPEMIG/UNIVALE  
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Perfil sociodemográfico de idosos usuários do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da 
Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
 

Maria Clara Ferreira dos Santos, Omar de Azevedo Ferreira (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Idosos, Assistência ao Idoso, Saúde Mental  

 

Introdução: A população idosa está aumentando em vários países, inclusive nos em 

desenvolvimento. Com o aumento da expectativa de vida, a busca por atendimento psicológico 

também aumenta, sendo necessária adaptação dos serviços de saúde mental para o atendimento 

desta população. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico de idosos usuários do Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). Metodologia: Trata–se 

de um estudo descritivo, de modelo transversal, que utiliza uma abordagem quantitativa. A amostra 

foi constituída por indivíduos com 60 anos ou mais atendidos no ano de 2015 no SPA. A coleta de 

dados foi realizada a partir de dados secundários obtidos nas fichas de triagem preenchidas pelos 

alunos do curso de Psicologia durante atendimento no SPA. As variáveis incluídas foram Idade, 

Sexo, Estado Civil, Demanda, Hipótese Diagnóstica (HD) e Encaminhamento. Resultado: Os 

resultados mostram que 53,8% dos usuários possuem idade entre 60–65 anos, são do sexo 

feminino (53,8%) e são casados (46,1%). As demandas foram diversas, mas destacam–se as 

queixas de sintomas depressivos (16, 6%), seguido de medos (8,3%), perda de sono (8,3%), 

queixas relacionadas ao coração (8,3%) e incontinência urinária (8,3%). Não é necessário 

descrever a HD, entretanto, verificou–se que em 20% das triagens foi identificada a HD equivalente 

a F32.0: transtorno depressivo leve e o encaminhamento para psicoterapia foi predominante, em 

84,6% dos atendimentos. Conclusão: Conclui–se que o perfil dos idosos usuários do SPA é 

constituído por indivíduos de 60–65 anos, do sexo feminino e casados. A HD registrada e a 

prevalência das queixas apresentadas sugerem uma vulnerabilidade desta população à depressão, 

fazendo–se necessário um olhar atento à realidade dos mesmos.  
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Família e sociedade: corresponsabilidade na atenção à saúde do idoso 
 

Marília da Conceição Cordeiro, Ananda Vieira Moraes, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Carlos 

Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde do idoso, Avaliação de serviços de saúde 

 

Introdução: A população idosa vem crescendo constantemente e o Brasil até 2025 terá a sexta 

maior quantidade de pessoas acima de 60 anos do mundo. Este fato se dá devido mudanças 

ocorridas nas taxas de fecundidade e mortalidade, caracterizando assim as transições demográfica 

e epidemiológica. A Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de 

saúde, com isso faz–se necessário pesquisas que esclareçam a efetividade dos trabalhos 

prestados à comunidade e de maneira especial do público idoso. Objetivo: Avaliar a Atenção 

Primária à Saúde na perspectiva dos idosos usuários do Sistema Único de Saúde do município de 

Governador Valadares, dando ênfase nos atributos derivados: orientação familiar e orientação 

comunitária. Metodologia: Pesquisa de abordagem quantitativa, de corte transversal. Foram 

incluídos na amostra indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, fisicamente 

independentes, usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Governador 

Valadares. Na coleta de dados foi utilizado um inventário sociodemográfico para caracterização da 

amostra e o Instrumento de Avaliação da Atenção Primária PCATOOL–BRASIL. Os dados foram 

analisados por meio do software SPSS (v.16.0). Resultado: Observou–se que dos 163 

participantes 72,4% eram mulheres e 31,3% moravam com o cônjuge. Em relação à renda familiar 

60,7% dos idosos recebem um salário mínimo e para 54,6% os recursos financeiros são 

provenientes da aposentadoria. Quanto à escolaridade 27,5% eram analfabetos e 23,9% tinham 

apenas quatro anos de estudo. Os valores dos atributos derivados Orientação Familiar e 

Orientação Comunitária encontrados foram 6,5 e 5,9 respectivamente. Conclusão: Pode–se 

concluir que o escore da Orientação Familiar reflete a influência positiva do convívio existente entre 

membros familiares. No entanto, o escore da Orientação Comunitária indica que as informações 

oferecidas aos idosos pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família onde estão adscritos é 

considerada insatisfatória.  
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Autopercepção das condições de saúde bucal e indicadores clínicos: estudo com idosos 
atendidos em uma clínica escola de odontologia 
 

Marina de Figueiredo Vieira, Isadora Sousa Carvalho, Romero Meireles Brandão, Marileny Boechat 

Frauches, Suely Maria Rodrigues (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chaves: Autopercepção, Idoso, Saúde bucal, Odontologia 

 
Introdução: Observa–se atualmente, um aumento do número de idosos na população brasileira; 

isto devido, as melhores condições de vida e saúde somadas ao avanço da ciência e tecnologia 

que obtiveram um aumento na média de vida. Objetivo: Conhecer a autopercepção das condições 

de saúde bucal e indicadores clínicos de idosos atendidos em uma clínica escola de odontologia. 

Metodologia: Trata–se de um estudo observacional, descritivo, de corte transversal; utilizando uma 

abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por indivíduos com 60 anos ou mais, ambos os 

sexos, funcionalmente independentes, atendidos na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Odontogeriatria, do curso de Odontologia da UNIVALE e domiciliados na zona urbana da cidade de 

Governador Valadares. Na coleta de dados foi utilizado um questionário sócio demográfico visando 

caracterização da amostra, o Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) e um exame 

epidemiológico da cavidade bucal. Resultado: O estudo contou com a participação 79 idosos, na 

faixa etária de 60 a 87 anos; a maioria (68,7%) eram mulheres. Em relação às características sócio 

demográficas, 53,4% declararam ter de 1 a 4 anos de estudo, 87,1% possuem algum tipo de renda 

mensal e 78,5% ganham até um salário mínimo. Nas condições de saúde bucal, observou–se que 

52,8% dos idosos foram considerados edêntulos. O índice de CPOD (dentes cariados, perdidos e 

obturados) variou de 2 a 32, identificando–se 53,2% deles com CPOD entre 2 e 25. Em relação à 

autopercepção das condições de saúde bucal, observou–se que 69,6% dos idosos consideraram 

sua saúde bucal como ruim. Conclusão: Pode–se concluir que a condição de saúde bucal pode 

ser considerada insatisfatória devido ao elevado índice CPOD. Observou–se que a maioria dos 

idosos classifica a própria saúde bucal como ruim. O GOHAI revelou um maior impacto na 

dimensão funcional, comprovada pela dificuldade desses indivíduos em alimentar, falar e deglutir 

devido ao edentulismo. Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE.  
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Efeitos sociodemográficos e de saúde sobre a adesão ao tratamento e depressão entre 
hipertensos 
 

Marina Mendes Soares, Gilvan Ramalho Guedes, Suely Maria Rodrigues, Carlos Alberto Dias 

(Orientador) 

Faculdade Mantenense dos Vales Gerais (Intervale) 

 

Palavras–chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, Adesão ao Tratamento, Depressão, Fatores 

Sociodemográficos 

 

Introdução: Embora a Estratégia de Saúde da Família (ESF) tenha promovido uma ampla 

expansão do acesso aos serviços públicos de saúde, alguns indicadores de saúde dos usuários 

têm sido comprometidos em função de falhas na adesão aos tratamentos. Objetivo: Verificar como 

a adesão ao tratamento da hipertensão, o atingimento da meta pressórica e a depressão se 

interagem e como são afetados por fatores sociodemográficos. Metodologia: Este estudo utiliza 

uma base de dados inédita sobre hipertensos atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde de 

Governador Valadares. 641 hipertensos entre 40–60 anos e 60 anos ou mais, cadastrados nas 42 

ESFs e PACS do município foram submetidos a entrevistas domiciliares estruturadas e aferição da 

pressão arterial em 2014. Para análise dos dados utilizou–se um sistema não–linear de equações 

simultâneas e o software Sphinx Lexica. Resultado: Hipertensos depressivos e os que estão fora 

da meta pressórica têm maiores chances de apresentar baixa adesão, perpetuando seu estágio 

depressivo e dificultando o controle pressórico. Fatores como sexo, idade, ser negro, estar 

casado/união estável e ter auxílio familiar não se mostraram influentes, sugerindo a eficácia da ESF 

na eliminação desses fatores de seletividade. A escolaridade apresentou efeito protetor para a 

depressão e para a meta pressórica, justificando seu efeito positivo sobre a adesão. Outros 

indicadores de saúde (comorbidades e falta de atividade física) apresentaram efeitos indutores 

esperados sobre depressão e aumento da exposição para adesão e meta pressórica. Conclusão: 
Ressalta–se a importância da adesão ao tratamento para melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes e alívio sobre o sistema público de saúde, reduzindo as chances de desenvolvimento 

simultâneos de comorbidades crônicas, como a depressão. Apoio: CNPq, Capes, FAPEMIG, 

UNIVALE, UFVJM.  
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Influência dos hábitos de vida sobre a adesão ao tratamento e controle da pressão arterial 
 

Marina Mendes Soares, Suely Maria Rodrigues, Carlos Alberto Dias (orientador) 

Faculdade Mantenense dos Vales Gerais (Intervale) 

 
Palavras–chave: hipertensão, controle, adesão ao tratamento, hábitos de vida 

 
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial, cujo principal 

determinante é a baixa adesão ao tratamento medicamentoso e o estilo de vida inadequado. 

Objetivo: verificar a influência dos hábitos de vida sobre a adesão ao tratamento e controle da 

pressão arterial. Metodologia: Trata–se de um estudo com amostra constituída por 641 

hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde de 

Governador Valadares–MG, com idade de 40–59 e 60 anos ou mais. Os dados foram obtidos em 

entrevista estruturada e aferição da pressão arterial, nos domicílios dos participantes. Para análise 

utilizou–se o software Sphinx Lexica. Resultado: Embora a maioria dos participantes seja 

altamente aderida ao tratamento (51,6%) é preocupante o número daqueles com baixa adesão 

(48,4%). Ao se avaliar o controle da doença mediante aferição da PA, verificou–se existir 

prevalência daqueles que estavam na meta pressórica (56,5%), sendo elevado o percentual de 

indivíduos fora da meta (43,5%). As principais variáveis que interferem na adesão ao tratamento e 

controle da PA na população estudada são: interrupção do tratamento, estresse, esquecimento de 

tomar a medicação e ingestão elevada de sal. Conclusão: As ocorrências observadas indicam ser 

essencial a criação de estratégias que promovam mudanças na forma do hipertenso se relacionar 

com a doença e seu tratamento. Em termos de promoção de saúde, com base nos resultados deste 

estudo, atenção especial deve ser dada a forma de administração de medicamentos, condições 

emocionais e hábitos alimentares desta população. Apoio: CNPq, Capes, FAPEMIG, UNIVALE, 

UFVJM.  
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O uso do método pilates no tratamento da lombalgia crônica inespecífica: revisão de 
literatura 
 

Matheus Antônio Werneck Freitas, Leonardo Menezes Peres (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Lombalgia, Pilates, Reabilitação 

 
Introdução: A lombalgia é descrita como a dor localizada na região inferior do dorso, entre o último 

arco costal e a prega glútea. Cerca de 80% dos adultos terão um episódio de dor lombar em sua 

vida, gerando perdas temporárias ou permanentes de sua capacidade laboral. A lombalgia crônica 

inespecífica pode ser desencadeada por fatores relacionados ao desgaste no trabalho, obesidade, 

hábitos posturais inadequados e condições emocionais. Terapias baseadas no método pilates são 

amplamente utilizadas no tratamento de indivíduos com essa condição; seus exercícios devem ser 

executados conjuntamente com a contração isométrica do transverso do abdômen, multífidos, 

períneo e glúteos harmonizados com a respiração diafragmática, treinamento que otimiza a 

estabilização do tronco. Objetivo: Descrever os resultados do pilates no tratamento da lombalgia 

crônica inespecífica. Metodologia: Revisão de literatura a partir da pesquisa de artigos científicos 

disponíveis nas bases de dados Scielo, PubMed, Bireme e Medline. Resultado: Descrita como 

uma das maiores síndromes dolorosas que atinge o ser humano, a lombalgia crônica afeta o 

desempenho físico, emocional e social dos indivíduos, causando uma deterioração 

multidimensional da sua qualidade de vida. O método pilates, seja no solo ou em aparelhos, é 

alicerçado em seus seis princípios: centralização, concentração, controle, precisão, fluidez e 

respiração. Sua prática proporciona uma melhor ativação dos músculos estabilizadores do tronco, 

diminui o quadro álgico, aumenta a flexibilidade e otimiza a funcionalidade, implicando em um 

melhor desempenho das atividades de vida diária. Conclusão: Afim de prevenir a progressão das 

incapacidades causadas pela dor lombar é tendência a procura por modalidades terapêuticas 

alternativas. Em comparação com a inatividade física ou com outras formas de tratamento, o pilates 

é considerado válido na reabilitação de pessoas com lombalgia crônica inespecífica. Apoio: 
UNIVALE.  
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Alterações na cavidade bucal de idosos atendidos em uma clínica odontogeriátrica: 
Influência dos hábitos de higiene bucal e uso de prótese removível  
 

Matheus Batista Martins, Tamara Maciel Moreira, Omar de Azevedo Ferreira, Marileny Boechat 

Frauches, Suely Maria Rodrigues (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Higiene bucal, prótese dentária, idosos, odontogeriátrica 

 
Introdução: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2025, o Brasil será o 

sexto país do mundo com o maior número de idosos. O crescimento desta população tem exigido 

uma atenção diferenciada dos profissionais da área da saúde quanto às diversas alterações 

fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, sendo para a odontologia, o edentulismo, 

o uso de prótese dentária e hábitos de higiene oral, os principais fatores para o surgimento de 

alterações na cavidade bucal. Objetivo: Conhecer a influência dos hábitos de higiene bucal e do 

uso de prótese dentária no surgimento de alterações na cavidade bucal entre idosos atendidos na 

clínica odontogeriátrica da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). Metodologia: Foi realizado 

um exame epidemiológico da cavidade bucal de nove indivíduos com idade entre 62 e 72 anos, de 

ambos os sexos, fisicamente independentes e com função cognitiva preservada, visando identificar 

o tipo de prótese utilizada, condição de higiene bucal e da prótese utilizada, bem como a condição 

da mucosa bucal. Resultado: Do total de indivíduos examinados (n=9), 66,66% são do sexo 

feminino. Observou–se que 88,88% utilizam algum tipo de prótese removível. Quanto aos hábitos 

de higiene bucal 88,88% fazem uso de dentifrício, 33,33% utilizam enxaguatórios bucais, 33,33% 

usam fio dental regularmente. Evidenciou–se que apenas 11,11% dos idosos possuem condições 

de higiene bucal satisfatória e 33,33% apresentam algum tipo de alteração da mucosa bucal como 

hiperceratose, tórus palatino e candidíase atrófica. Conclusão: Pode–se concluir que há um alto 

índice no uso de dentifrício e de prótese dentária removível, e em menor proporção o uso de fio 

dental e exaguatório bucal. Observou–se baixo índice de higiene bucal satisfatória, demostrando 

que possivelmente estes fatores não influenciaram no surgimento de alterações na cavidade bucal 

dos mesmos. Apoio: PIBIC–FAPEMIG.  
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Orientação Familiar e Comunitária Efetuada na Atenção Primária: Uma Perspectiva do 
Usuário Idoso 
 

Miqueias Roberto Gomes, Ananda Vieira Moraes, Marilia da Conceição Cordeiro, Elaine Toledo 

Pitanga Fernandes, Suely Maria Rodrigues (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM 

 

Palavras chave: Orientação familiar, Orientação comunitária, Idoso, Saúde  

 

Introdução: O Brasil vem apresentando um acentuado incremento na população de idosos nas 

últimas décadas. Isso decorre da forte redução da taxa de fecundidade e do crescente aumento da 

expectativa de vida da população, tendo em vista a melhoria das condições socioeconômicas e os 

avanços, políticos e técnicos, no campo dos serviços de saúde e no conhecimento científico. 

Objetivo: Identificar os escores secundários do PCATool nas dimensões orientação familiar e 

comunitária que permeiam o entendimento do idoso a respeito do atendimento na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) localizada no município de Governador Valadares–MG. Metodologia: 
Trata–se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. Para coleta de dados 

utilizou–se o questionário PCATool BRASIL versão adulto adaptado ao público alvo.Participaram da 

pesquisa 163 indivíduos, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, fisicamente independentes e 

com função cognitiva preservada. Os serviços efetivos são os que apresentam escore de APS 

maior ou igual a 6,6. Utilizou–se o software Epi Info 7 para a análise dos dados. Resultado: Em 

relação aos atributos derivados Orientação Familiar foi obtido o escore de 6,51 e na Orientação 

Comunitária obteve 5,93. Estes valores são considerados abaixo do mínimo considerado, e 

demonstra que na percepção dos entrevistados o relacionamento ESF, família do paciente e 

comunidade ainda não é efetivo. Conclusão: Pode–se concluir que em relação à orientação 

familiar não há um conhecimento específico do grupo familiar, sendo prioritário ampliar o foco na 

família e sua cultura. Quanto à orientação comunitária, os idosos percebem a verticalização das 

práticas de saúde e um vínculo fraco com os serviços. Apoio: UNIVALE.  
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O efeito do treinamento de força em idosos: revisão sistemática 
 
Naiara Ribeiro de Almeida Antoniêtto, Destter Álacks Antoniêtto 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Envelhecimento, Exercício, Aumento de força 

 

Introdução: O processo do envelhecimento é marcado por alterações naturais no organismo. Entre 

elas pode–se destacar que a redução da massa muscular (sarcopenia), é um processo estrutural 

que contribui para o aumento da fragilidade dos idosos e afeta diretamente a capacidade de 

realização das tarefas diárias. Desenvolver o nível de condicionamento físico geral é fundamental 

para manutenção dos padrões de qualidade de vida, autonomia e longevidade do idoso. Para tal, a 

estruturação um programa de treinamento físico contínuo deve levar em consideração as condições 

do organismo do indivíduo. Objetivo: Este estudo tem o objetivo de analisar o efeito de programas 

de exercícios e atividades físicas em idosos através de uma revisão bibliográfica sistemática. 

Metodologia: Os critérios de inclusão adotados para selecionar os artigos analisados foram: efeito 

do exercício; aumento de força; idosos. Participaram da seleção somente os estudos publicados e 

encontrados através da busca eletrônica na base de dados do Scielo e na revista Age and Ageing. 

Resultado: Inicialmente, foram selecionados 19 estudos, dos quais somente 5 foram enquadrados 

nos critérios de inclusão preestabelecidos. Dos estudos selecionados foram analisados os 

seguintes itens: a) intervenções – metodologia do treinamento; b) objetivo do artigo; c) amostra; d) 

instrumento de avaliação; e d) os resultados encontrados. Conclusão: Pode–se se concluir que os 

programas específicos para fortalecimento têm resultados mais eficientes, entretanto programas 

mais generalizados precisam de um período mais prolongado para obter resultados.  
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Importância do suporte familiar na adesão ao tratamento odontológico em idoso 
 
Omar de Azevedo Ferreira, Matheus Batista Martins, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria 

Rodrigues 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras chave: Suporte familiar. Idoso. Tratamento odontológico. Saúde bucal. Odontogeriatria 

 
Introdução: O aumento no número de idosos é decorrência de um processo de transição 

demográfica e epidemiológica que o Brasil vem apresentando de forma heterogênea, associado, 

em grande parte, às dificuldades sociais. Verifica–se a desigualdade na sociabilidade do idoso, 

incluindo neste aspecto as relações de convivência familiar. Objetivo: Conhecer a influência do 

suporte familiar na adesão ao tratamento odontológico em idosos usuários da clínica escola de 

odontologia de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Metodologia: Trata–se de um estudo 

piloto, com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 9 indivíduos com 60 anos ou 

mais, de ambos os sexos, em tratamento na Clínica Odontogerátrica do curso de Odontologia de 

uma (IES), observando os critérios de inclusão e exclusão. Para a coleta dos dados foi utilizado o 

instrumento Inventário de Percepção de Suporte Familiar. Os resultados são classificados como: 

baixo, médio–baixo, médio–alto, alto e o escore total pode variar de 0 a 84 pontos. Resultado: 
verificou–se que 65% entrevistados são do sexo feminino e 35% do sexo masculino. Quanto às 

relações familiares 65% apresentam–se como afetivos consistentes; 45% se adaptam a novas 

situações envolvendo sua família e que 55% relatam terem autonomia. Conclusão: Esses dados 

demonstram que na dimensão afetivo–consistente a população estudada apresenta um nível 

médio–alto (escore entre 64 a 70) na afetividade entre os membros. No quesito adaptação familiar 

percebe–se que o índice se encontra abaixo da média esperada (escore entre 0 a 53) para a 

população estudada, o que demonstram que em algumas situações existem sentimentos negativos 

em relação à família. Na autonomia familiar ficaram evidentes aspectos em relação a confiança, 

liberdade e privacidade entre os componentes do grupo familiar.  
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Percepção familiar do idoso usuário da clínica–escola da Universidade Vale do Rio Doce: um 
estudo piloto 
 
Tamara Moreira, Maria Clara Ferreira, Omar de Azevedo, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria 

Rodrigues (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Percepção do Idoso, Família, Envelhecimento 

 

Introdução: A família é a primeira e mais importante instituição social à qual o indivíduo faz parte. 

Nesse sentido, pode–se considerar o relacionamento do idoso com a família em qualquer etapa da 

vida como importante. Objetivo: Identificar a percepção familiar do idoso usuário da clínica–escola 

da UNIVALE. Metodologia: Trata–se de um trabalho transversal e de abordagem qualitativa. Os 

dados foram coletados a partir de uma entrevista semiestruturada que contemplou os temas 

significado de família, composição familiar e apoio familiar. A entrevista foi realizada com nove 

idosos de ambos os sexos, usuários da clínica–escola do curso de Odontologia da UNIVALE. 

Posteriormente, foi realizada transcrição do material e analisado segundo a técnica “Análise de 

Conteúdo” de Bardin. Resultado: No tema significado de família identificaram–se as categorias 

“tudo” e “muito importante”. Os entrevistados foram unânimes em relatar que a família é tudo, um 

aspecto muito importante em suas vidas. Na temática composição familiar foi observado que as 

categorias se constituem em nuclear simples (esposa, marido e filhos) e extensa (pai, mãe, irmãos, 

netos, sobrinhos, nora e genro). Na temática apoio familiar foi identificado que a família, de acordo 

com os participantes é uma fonte de “ajuda” e “apoio”. Conclusão: De acordo com a análise, as 

categorias que representam a percepção familiar dos idosos são “tudo” e “muito importante”. Para 

este grupo a família é entendida como uma instituição de grande valor a qual é dirigida muito afeto 

e carinho. Sobre a constituição familiar identificou–se as categorias nuclear simples e extensa. Em 

relação ao apoio familiar identificaram–se as categorias “ajuda” e “apoio”, onde a família 

desempenha um papel fundamental de suporte e cooperação para seu idoso. É na família que o 

idoso irá encontrar assistência emocional, afetiva, segurança e amparo. Apoio: BIC–FAPEMIG e 

UNIVALE  
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Perfil sociodemográfico da pessoa idosa usuária da Estratégia de Saúde da Família em um 
município do leste mineiro 
 

Tamara Maciel Moreira, Carlos Alberto Dias, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Marileny Boechat 

Frauches, Suely Maria Rodrigues (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Idosos, saúde, Estratégia de Saúde da Família 

 
Introdução: Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem e dá–

se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo. 

Essa mudança etária não é característica apenas da população brasileira, mas de todo o mundo. 

Objetivo: Caracterizar o perfil sociodemográfico da pessoa idosa usuária da Estratégia de Saúde 

da Família em Governador Valadares. Metodologia: Trata–se de um estudo observacional, 

descritivo, de corte transversal e que utiliza abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 

163 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos. Foram incluídos na amostra indivíduos 

fisicamente independentes e com função cognitiva preservada para responder ao inventário 

sociodemográfico. Visando averiguar a eficiência dos instrumentos realizou–se um estudo piloto 

com 10 idosos em tratamento na Clínica Odontogerátrica do curso de Odontologia da Universidade 

Vale do Rio Doce, já que se tratar de uma amostra semelhante à do estudo. Os dados quantitativos 

foram analisados através do software SPSS (v.16.0). Resultado: Os resultados demonstram que 

72,4% dos participantes são do sexo feminino; quanto ao estado civil 42,2% são casados, 36,8% 

viúvos e 10,3 % são solteiros e residem sozinhos. Em relação ao nível de escolaridade 27,5% não 

possuem nenhuma instrução e 60,0 % possuem baixa renda familiar. Quanto às condições de 

saúde 36,8 % apresentam pelo menos uma doença crônica e 46,1% fazem uso de até três 

medicamentos por dia e procuram com frequência a ESF. Conclusão: Foi possível observar que os 

idosos desta pesquisa formam um grupo de indivíduos com maior participação de mulheres. 

Possuem pouca escolaridade e baixa renda que é proveniente da aposentadoria. Quanto a vivencia 

familiar reside com algum membro da família. Procuram frequentemente o atendimento na unidade 

básica de saúde e fazem uso regular de um a três medicamentos. Apoio: BIC–FAPEMIG e 

UNIVALE 
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A formação do território das milícias em aglomerados de exclusão no município do Rio de 
Janeiro – RJ 
 

Carla Ribeiro Viana, Guilherme Moreira Gomes, Emily Rodrigues de Souza, Anna Luysa Ribeiro e 

Silva, Juliana Onorato de Paula, Thais de Freitas, Tamires Ferreira, Diego Jeangregório Martins 

Guimarães, Haruf Salmen Espindola (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Milícias, territorialidade, segurança pública, território 

 
Introdução: As milícias, organizações criminosas inicialmente formadas por agentes de segurança 

pública, atuam com negócios criminosos e ilegais como transporte irregular, venda de terrenos em 

áreas de ocupação desordenada, prestação de serviços em aglomerados de exclusão que 

anteriormente eram dominados pelos traficantes de drogas no município do Rio de Janeiro–RJ. 

Para ampliar suas atividades criaram meios de territorialização, que em seguida se consolidou em 

um território próprio. Objetivo: Identificar como se deu a formação do território das milícias no 

município do Rio de Janeiro – RJ, a partir da década de 1980 e sua atuação no século XXI. 

Metodologia: Revisão bibliográfica. Resultado: A formação de territórios de milícias se deu na 

década de 1980 com a criação de um grupo organizado para proteção contra traficantes, conhecido 

como “polícia mineira”. Devido ao sucesso obtido pela “mineira” ao enriquecer com atividades 

ilícitas após o domínio do território, diversos outros grupos de policiais das forças de segurança 

pública, que possuíam vínculo com atividades criminosas, viram a oportunidade de instalar o 

domínio sobre uma determinada área urbana de exclusão e estabelecer uma territorialidade que os 

favoreceria economicamente, eis o que deu origem às milícias. A rápida propagação dos territórios 

das milícias no início do século XXI e as consequências da sua atuação levou, em 2006, o 

governador Sérgio Cabral a aplicar uma política de enfrentamento que dura até hoje. Apesar de 

desarticuladas, algumas milícias ainda operam em territórios demarcados, o que evidencia a falha 

das políticas de segurança pública do estado. Conclusão: O Estado não garante direitos aos 

aglomerados de exclusão. Isso favorece a atuação oportunista das milícias que, assim, constituem 

territórios do crime. Os conceitos de território e territorialidade se mostram importantes para 

compreender os fenômenos contemporâneos ligados à questão da segurança pública.  
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O território da insegurança: a casa como o cárcere da violência sexual 
 
Maria Elizabeth Rodrigues, José Luiz Cazarotto, Mauro Augusto dos Santos, Suely Maria Rodrigues 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: território, casa, memórias, violência sexual 

 
Introdução: O ambiente familiar, representado pela casa, se traduz como localidade que abarca 

uma conotação simbólica, geradora de identidade, espaço que denota o entendimento de “abrigo”, 

“lar”, “segurança afetiva”. Em se tratando de um território funcional, a casa não deve ser 

considerada apenas como um espaço físico, geograficamente instalado, dotado de materialidade, 

mas também como território simbólico onde se estabelecem relações de poder e se promove uma 

construção histórica e social dos que ali habitam. Objetivo: Identificar os aspectos 

psicoantropológicos do ambiente familiar enquanto território simbólico, considerando as memórias 

de mulheres que tiveram a infância interrompida pela violência sexual. Metodologia: O estudo foi 

realizado a partir da análise de conteúdo de 104 relatos contidos no Blog da Revista 

Superinteressante em resposta à reportagem de capa da edição publicada em Julho de 2015, que 

tratava do crime de estupro. Foram incluídos indivíduos do sexo feminino, cujas narrativas 

abordaram violência sexual sofrida. Resultado: Foram analisados 98 relatos, sendo as vítimas em 

sua totalidade do sexo feminino. As narrativas revelaram que 65,5% das ocorrências foram 

vivenciadas na infância e 45,8% das ocorrências se deram em ambiente familiar. Além disso, 

detectou–se que a identidade dos principais agressores se concentrava na figura de pais, 

padrastos, parentes e amigos (67%). Destaque–se também que, em 15,3% dos casos, a violência 

era recorrente. Conclusão: Pode–se concluir que a casa não representa necessariamente um 

ambiente seguro, salvo da violência que assola a sociedade, traduzindo–se, assim, num cárcere de 

memórias veladas. A compreensão do ambiente familiar como território simbólico e ideal de 

moradia se faz imprescindível, visto que tais resultados apontam também para a necessidade real 

de consolidação de políticas públicas que visem assegurar a integridade física e psicológica da 

criança e da mulher, bem como erradicar a violência sexual. Apoio: UNIVALE.  
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O território do desenvolvimento “saudável” no processo identitário juvenil 
 

Maruza Cruz Pinto Lima, José Luiz Cazarotto (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Territorialidade. Empoderamento. Identidade Juvenil 

 

Introdução: A responsabilidade solidária, proteção integral e absoluta prioridade, levam em conta a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, denotando uma vulnerabilidade presumida, no 

processo identitário. A presença ou a ausência de políticas públicas, de participação da família, da 

comunidade e da sociedade, enquanto território do desenvolvimento, dentre outros aspectos, têm 

sido considerados fatores centrais para o desenvolvimento juvenil. Objetivo: identificar a 

[in]existência de um território simbólico do “desenvolvimento saudável”. Metodologia: A pesquisa, 

em desenvolvimento, tem como base legislações e fontes bibliográficas, enfocando aspectos 

teórico–conceituais. Resultado: No âmbito jurídico denota–se uma revisão da maioridade penal, a 

pretexto de argumentos disciplinares. A imputabilidade penal considera a mesma presunção de 

vulnerabilidade e suas decorrências. As violências juvenis praticadas no âmbito social e, 

respectivas, medidas socioeducativas, põe em evidência uma vulnerabilidade mutuamente 

assegurada como reflexo social. A identificação e reconhecimento da [in]existência do “território do 

desenvolvimento saudável” influencia o processo identitário juvenil, seja como vítima ou como autor 

de violência. Conclusão: Regras mais humanitárias instituem a vulnerabilidade presumida e a 

responsabilidade solidária do território do desenvolvimento identitário juvenil, qual seja: a família, a 

comunidade e o Estado. Destarte, vê–se no desenvolvimento saudável juvenil um ideário familiar, 

comunitário, social e estatal, a ser perseguido, os quais passam a constituir o território simbólico 

desse desenvolvimento. Mas, a prática de violência juvenil dentro de seu território de 

desenvolvimento saudável, pode se verificar como uma heterotopia reflexiva e influir no processo 

identitário. 
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Uma perspectiva sobre o movimento feminista num parâmetro mundial 
 

Tiara Pinto Mattos; Sueli Siqueira (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Feminismo, emancipação da mulher, lutas 

 
Introdução: O termo feminismo surgiu na Europa, e foi utilizado pela primeira vez, a partir do ano 

de 1880 como sinônimo de emancipação da mulher. O movimento feminista ganhou espaço e 

realizou conquistas desde meados do século XX, promovendo mudanças da legislação e 

conquistando respeito nas diversas instâncias da sociedade. Esses avanços foram resultados de 

muita luta contra uma trajetória histórica de submissão das mulheres ao longo da civilização. Em 

pleno século XXI ainda podemos observar situações de agressão física e psicológica, tanto no 

interior das relações familiares como no mercado de trabalho. Em que se fundamenta essa atitude 

preconceituosa? É uma questão que ainda se apresenta e para qual não existe uma resposta 

imediata e específica. Em busca de compreender essa questão este trabalho tem como Objetivo: 
Verificar se a independência econômica possibilita maior independência, e, portanto, empodera a 

mulher que reage à agressão física e psicológica. Metodologia: Através de uma ampla revisão 

bibliográfica dos estudos feministas sobre os avanços e conquista no Brasil, o presente estudo 

busca responder a está questão. Resultado: A bibliografia demostra que os avanços expressos 

pela inserção da mulher no espaço público, na formação educacional, no mercado de trabalho 

resultaram em sua autonomia econômica. Conclusão: Essa autonomia, contudo não resultou na 

redução da violência. Seu empoderamento se deu no espaço público, no espaço doméstico a 

subjugação e a violência persistem. Apoio: UNIVALE.  
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ST 07: Saúde, Modernização e Território 
 

Corpo como território: percepção de territorialização de indivíduos amputados 
 

Adriana Cássia Barboza, Suely Maria Rodrigues (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 
Palavras–chave: corpo, amputação, corpo–território 

 
Introdução: A amputação é um procedimento cirúrgico, que consiste na retirada de total ou parcial 

de parte de um membro, apesar de ser comum, é uma conduta complexa por se tratar de um 

fenômeno que envolve a dimensão física e simbólica do ser humano. O corpo é dotado de 

significado e representações, sendo em si produto e produtor de relações sociais e territoriais 

constantes. Objetivo: identificar a percepção da amputação de indivíduos que experimentaram 

perda de parte do território corporal por meio de cirurgia realizada no Hospital Municipal de 

Governador Valadares. Metodologia: Trata–se de um estudo observacional, descritivo não 

experimental e de corte transversal, que utiliza abordagem quantitativa e qualitativa. Serão 

incluídos na pesquisa indivíduos com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, submetidos à 

amputação de membros inferiores e/ou superiores, no ano de 2015, que residam na cidade de 

Governador Valadares e possuam função cognitiva preservada para responder ao instrumento de 

coleta de dados. Para coleta dos dados quantitativos será utilizado um prontuário de estudo, que irá 

identificar o perfil da população estudada, dentre esta população será sorteado 10 indivíduos, 

sendo 05 do sexo masculino e 05 do sexo feminino. Para a obtenção de dados qualitativos, será 

realizada a entrevista semiestruturada com os 10 indivíduos. Para a análise quantitativa será 

utilizado o software SPSS, ao passo que a análise qualitativa será analisada pela técnica de 

Analise de Conteúdo de Bardin. Resultados e Conclusão: Espera–se que esse trabalho possa 

identificar a percepção e a territorialidade dos indivíduos que experimentaram perda de parte do 

território corporal por meio da amputação. Bem como propiciar ações de orientações às equipes 

multiprofissionais para o cuidado à saúde da pessoa com amputação de membro nos diferentes 

pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Apoio: UNIVALE.  
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Teníase e Cisticercose: doenças diferentes causadas pelo mesmo parasito 
 

Alice Alcântara, Danyelle Rodrigues, Francielle Balbino, Gabriela Gomes, Jordana Aleixo, Renata 

Campos (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Teníase, Taenia, Cisticercose, Parasita 

 
Introdução: A teníase ou solitária é uma infecção intestinal ocasionada principalmente por dois 

grandes parasitas hermafroditas da classe dos cestódeos, conhecidos como Taenia solium e T. 

saginata. Teníase e cisticercose são causadas pelo mesmo parasita, porém com uma fase de vida 

diferente. A teníase ocorre devido à presença de T. solium adulta e/ou T. saginata dentro do 

intestino delgado dos humanos, que são hospedeiros definitivos destes parasitas. A cisticercose 

ocorre devido presença acidental da larva advinda de hospedeiros intermediários, sendo os suínos 

e os bovinos mais comuns. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo principal a produção de um 

documentário sobre Teníase e Cisticercose para a divulgação da importância desta doença, assim 

como medidas profiláticas a ela relacionadas. Metodologia: Para a montagem do documentário, 

primeiramente o grupo fez um estudo teórico da doença, por meio do qual elegeu as informações 

mais importantes. Em seguida, procedeu–se a gravação, que foi seguida da seleção de imagens e 

edição do vídeo. Resultado: O documentário foi montado pelas alunas do terceiro período do curso 

de Nutrição da UNIVALE, descrevendo a doença, com filmagens e imagens apresentam aspectos 

gerais do parasito e da doença. O mesmo mostra as duas doenças causadas por um mesmo 

verme. A teníase é considerada não letal, enquanto a cisticercose pode ser mortal. Cuidados com a 

preparação de alimentos são apresentados como medida profilática importante. Conclusão: 
Concluímos esse trabalho contribui para a formação de profissionais em nutrição, e da saúde de 

modo geral, não só por mostrar como essa doença é transmitida, como ocorre, sua evolução e 

tratamento, mas por sua estreita relação com hábitos alimentares. Neste sentido, o vido reporta 

como é essencial manter a higienização adequada das mãos e dos alimentos, além do cuidado 

com as carnes que iremos ingerir.  

 

gabigs@live.com 

 
 

122 
 



 
 
Análise epidemiológica do acidente vascular encefálico no município de Governador 
Valadares 
 

Aline Barbosa Martins; Daiane Rodrigues Gonçalves; Erick Nascimento da Silva; Maiza Barbosa 

Teixeira Leite; Marina Lima Oliveira; Meiryanny Costa Silva; Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Governador Valadares, determinantes de risco, AVC  

 
Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE), conhecido popularmente como derrame, ocorre 

quando o suprimento de sangue a parte do cérebro é subitamente interrompido, ou quando um 

vaso sanguíneo no cérebro estoura derramando sangue nos espaços ao redor das células 

cerebrais. As células do cérebro morrem quando não mais recebem oxigênio e nutrientes do 

sangue, ou quando há sangramento no cérebro ou ao redor dele. Terapias para prevenir um 

primeiro acidente vascular encefálico ou recorrência são baseadas em tratar os fatores de risco 

individuais, como hipertensão, fibrilação atrial e diabetes. Objetivo: Analisar a taxa de prevalência, 

incidência, mortalidade e letalidade, por acidente vascular encefálico em Governador Valadares, 

em ambos os sexos, a partir dos 50 anos de idade, entre 2010 e 2016. Metodologia: Pesquisa 

assistemática utilizando fontes de dados do IBGE e DATASUS. Resultado: A população utilizada 

para a pesquisa foi com 49.278 adultos de ambos os sexos após os 50 anos, de acordo com o 

IBGE 2015 da cidade de Governador Valadares, nos períodos de 2010 a 2016. Foi observado 1393 

casos, apresentando Mortalidade: 46,1/10.000 habitantes, Letalidade: 16,3%, Prevalência: 

283,3/10.000 habitantes e novos casos até fevereiro de 2016 com total de 20 casos e incidência em 

2016: 4,1/10.00 habitantes. Observou–se através dos resultados encontrados, que a prevalência é 

maior na população masculina, porém o número de óbitos é com mais frequência na população 

feminina. Conclusão: Concluímos que o AVE acomete mais o sexo masculino, porém, o número 

de óbito no sexo feminino é maior, tendo agravante das mulheres os determinantes de risco como 

consequência do envelhecimento natural, pelos hormônios, a gravidez, e outro fatores relacionados 

com o sexo. Já os fatores de risco tanto para homens quanto para mulheres, estão os principais 

como fumo, má alimentação, ritmo de vida acelerado, estresse, sedentarismo e hábito poucos 

saudáveis. 
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Seminário interdisciplinar de fisiologia I e bioquímica I sobre enzimas  
 
Aline Clarindo Santos, Ana Paula Ferreira Alves, Ananda Maria Alves de Oliveira, César Augusto, 

Fernanda Paula Rodrigues, Isabela Xavier, Josiany Chrish, Nice Carla Oliveira Inácio, Simone de 

Oliveira Andrade Figueiredo 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Enzimas, Acetilcolinesterase, Sinapse, Miastenia Gravis 

 
Introdução: As enzimas são um tipo de proteína que atuam catalisando as reações químicas, ou 

seja, elas aceleram o processo da reação. São compostas por aminoácidos (porção protéica) e por 

um co–fator (porção não protéica). As enzimas podem ser classificadas em grupos diferentes, essa 

classificação é feita de acordo com o tipo de reação que cada enzima catalisa. A partir dessa 

divisão, as enzimas são novamente divididas em classes e subclasses. A acetilcolinesterase — 

também conhecida como colinesterase de glóbulo vermelho (CGV), colinesterase verdadeira 

(eritrocitária) ou acetilcolina acetil–hidrolase — existe principalmente nas hemácias, terminações 

nervosas e músculos estriados. Objetivo: Identificar o que é uma enzima, qual sua constituição, 

funcões, qual ação da enzima acetilcolinesterase na doença Miastenia Gravis. Metodologia: 
Revisão bibliográfica, pesquisas em artigos, livros e documentos, discussão entre os componentes 

do grupo. Resultado: As enzimas são uma subclasse das proteínas, que possuem uma parte 

proteica chamada de apoenzima e uma parte não proteica, ou um grupo prostético, que pode ser 

um metal, cofator. As enzimas possuem ação catalizadora, ou seja, aceleram as reações, 

diminuindo a energia de ativação e o tempo que acontece uma reação química. A 

acetilcolinesterase é uma enzima que quebra a acetilcolina, um neutrotransmissor, em 

Acetil+Colina, estabilizando a concentração desse neurotransmissor na fenda sináptica. Na 

Miastenia Gravis, uma doença auto–imune, os anticorpos bloqueiam e os destroem os receptores 

da Acetilcolina, impedindo, desta forma, a comuniçação entre a célula nervosa e o músculo, sendo 

assim não ocorrerá a contração muscular. Conclusão: As enzimas são de extrema importância em 

nosso organismo. A função da acetilcolinesterase na transmissão sináptica é essencial, pois caso 

contrário, o neurotransmissor ficaria na fenda sináptica por muito tempo, excitando a célula, e esta 

não teria condições de responder a todos os estímulos.  
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Relação do diabetes com os hormônios insulina e glucagon envolvendo o processo da 
glicólise e gliconeogênese 
 

Aline de Oliveira Peres, Bruna Rafaela Leão chaves, Camila Pancini, Claudia Costa, Luciana Biet 

Venturini, Pedro Henrique Martins, Thulio Duarte, Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Pedro Henrique 

Ferreira Marçal (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: insulina; glucagon; glicólise, gliconeogênese 

 
Introdução: No contexto epidemiológico, as doenças crônico–degenerativas, em especial, o 

diabete e as doenças cardiovasculares, assumiram, gradativamente, papel de destaque 

anteriormente reservado às doenças infectocontagiosas. A particularização de seus mecanismos 

de atuação na saúde do portador ampliou as perspectivas de pesquisa e estudo sobre o tema. 

Objetivo: Apresentar, correlacionando o diabete, os hormônios insulina, glucagon e os 

mecanismos de glicólise e gliconeogênese, além de descrever sua influência na patogenia do 

diabete, provendo dados que visem atender às demandas de prevenção e tratamento de 

transtornos relacionados. Metodologia: Revisão bibliográfica através de pesquisa em profundidade 

de bases de dados especializadas (Medline, Scielo e Pubmed) e fontes documentais de autoridade 

da área de saúde. Definições dos critérios de seleção dos textos científicos foram fundamentadas 

pela relevância, atualidade e autoridade dos autores e dos canais de informação utilizados. 

Resultado: A partir dos dados coletados, mapeou–se o funcionamento do organismo do indivíduo 

portador do diabete, detalhando–o e abrangendo conhecimentos sobre as complicações diabéticas 

de maneira abrangente e fundamentada. Conclusão: Conclui–se que o aprofundamento e a 

disseminação do conhecimento científico referentes aos tipos de diabetes ampliam a eficácia na 

disseminação seletiva das informações que visam à prevenção e o controle do distúrbio, seja 

através do contexto clínico, como a atuação da insulina no organismo, seja pela mudança do estilo 

de vida, privilegiando os cuidados necessários na manutenção do bem–estar na vida dos 

portadores. Apoio: UNIVALE.  
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Esquistossomose: A importância de conhecer a doença, transmissão, sinais clínicos, 
diagnóstico, prevenção e tratamento 
 

Amanda Caldeira Braga, Brenda Diniz Pinto, Carolina Angélica, Marcelia Andrade, Raquel de 

Souza Ramos, Viviane chaves Lukschal, Renata Bernardes Faria Campos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Esquistossomose, barriga d'água, Schistossoma mansoni 

 
Introdução: A esquistossomose é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, 

essa patologia também é popularmente conhecida como barriga d'água, xistose e doença do 

caramujo. Esta doença parasitária acomete com maior frequência, os indivíduos que residem na 

zona rural. Isto ocorre devido a falta de saneamento básico nestes locais. Objetivo: Explicitar, por 

meio de um documentário, aspectos gerais da esquistossomose contribuindo para que sejam 

conhecidas formas de contágio, sinais clínicos e diagnóstico, bem como a profilaxia e o tratamento 

da doença. Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas visando a construção de um 

referencial teórico a respeito da esquistossomose para embasar a produção do documentário. 

Houve também, uma entrevista com um especialista da área que discorreu sobre o assunto. As 

informações necessárias foram lapidadas para que obtivéssemos o documentário como produto 

final. Resultado: O documentário foi produzido por alunos do terceiro período do curso de Nutrição 

da UNIVALE e apresenta aspectos gerais da doença, conforme os objetivos propostos. É 

importante notar que se trata de uma doença relacionada à falta de saneamento básico e que tende 

a ocorrer com maior frequência na zona rural. Quando a doença se cronifica, pode acometer o 

fígado e o baço, fazendo com que haja o inchaço de ambos os órgãos dando origem então à 

famosa barriga d'água. O diagnóstico da doença pode ser obtido por meio de exame de fezes onde 

procura–se os ovos do parasito. O hemograma de pessoas acometidas por esta doença 

frequentemente também revela quadros de anemia. Conclusão: Com a apresentação de algumas 

informações, buscamos neste trabalho mostrar a importância de conhecer a respeito da 

esquistossomose, bem como os sinais clínicos da doença, profilaxia, forma de contágio, 

diagnóstico e tratamento da doença. Enfatizamos também, de maneira breve, o ciclo de vida do 

parasito.  
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Miastenia gravis: Fatores fisiológicos, bioquímicos e a relação dos Anticorpos com a doença 
 

Amanda Martins Ferreira; Adalton Rodrigues Daniel Junior; Elisama Vieira; Flaviano Evangelista de 

Araújo; Thaís Aparecida 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Fatores fisiológicos, Fatores bioquímicos, Anticorpos, Miastenia gravis 

 

Introdução: A Miastenia gravis é uma doença crônica e autoimune que causa fraqueza e fadiga. A 

causa da enfermidade é um defeito na transmissão dos impulsos nervosos para os músculos. O 

principal causador desse defeito é o ataque de Anticorpos contra os receptores de Acetilcolina. Os 

Anticorpos, são proteínas globulares que possuem dentro de si as estruturas tridimensionais Alfa–

hélice e Folha beta. Essas proteínas globulares são produzidas pelo sistema imunológico e tem a 

função de reconhecer, neutralizar e marcar antígenos para que eles sejam fagocitados pelos 

macrófagos. Eles são produzidos pelos linfócitos B e tem a capacidade de se combinar com 

substâncias estranhas do corpo desativando–as, protegendo assim o organismo. No caso da 

Miastenia gravis, desconhece–se o fator responsável pela produção dos Anticorpos contra os 

receptores de Acetilcolina. Há uma evidência de que o timo esteja associado, mas ainda não 

existem comprovações concretas que permitam afirmar com precisão. Objetivo: Identificar fatores 

fisiológicos e bioquímicos que estão associados a Miastenia gravis. Metodologia: Revisão 

bibliográfica com pesquisa, em artigos, livros e documentos. Resultado: A dificuldade de 

movimentação muscular dos doentes acontece porque os neurotransmissores (Acetilcolina) não se 

encaixam nos seus receptores nicotínicos pós–sinápticos devido o bloqueio de Anticorpos. Para 

acontecer normalmente a contração muscular, o neurotransmissor deve se encaixar no seu 

receptor para ocorrer posteriormente a abertura dos canais de sódio e a despolarização da célula. 

No organismo dos indivíduos que possuem a enfermidade, os Anticorpos, que, no entanto, tem em 

sua estrutura Bioquímica quatro cadeias polipeptídicas e dois sítios de ligação, reagem de alguma 

forma degradando os receptores nicotínicos de Acetilcolina. Conclusão: Ainda não se sabe ao 

certo o motivo da produção de Anticorpos contra os receptores de Acetilcolina. Portanto, a doença 

não pode ser curada, apenas tratada.  
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Leishmaniose Visceral Humana: diversidades no perfil epidemiológico em Governador 
Valadares/MG 
 

Ana Clara da Costa Piazzarollo Rodrigues, Josiane Márcia de Castro, Gulnara Patricia Borja 

Cabrera (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Leishmaniose Visceral Humana, Perfil Epidemiológico, Controle 

 

Introdução: A leishmaniose visceral Humana (LVH) é uma doença endêmica em cinco continentes, 

com casos relatados em cerca de 50 países localizados em regiões tropicais e subtropicais. O 

Brasil enfrenta atualmente a expansão e urbanização da LV humana e canina em vários territórios. 

No leste de Minas Gerais, a macrorregião de Governador Valadares, possui diversos micros 

territórios com casos de LV humana e canina, considerados endêmicos, inclusive com ocorrência 

de óbitos. Objetivo: Traçar o perfil demográfico e epidemiológico dos casos notificados de LVH dos 

bairros do município em estudo. Métodos: Trata–se de um estudo epidemiológico observacional, 

descritivo, para caracterizar a população no que diz respeito às variáveis (tempo, lugar, gênero e 

faixa etária) e os seus padrões de distribuição, bem como analisar sua incidência no período de 

2008 a 2015, a partir de informações obtidas do Sistema de Notificação de Agravos Notificáveis da 

Vigilância Epidemiológica. Resultado: Desde o ano de 2008, a LVH apresentou uma incidência de 

5,76/100.000hab., já em 2009 aumentou para 17,28, diminuindo em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

para 9,6, 7,68, 9,98, 4,22, 2,68/100.000hab., respectivamente. Já no ano de 2015 houve um 

aumento para 28,03/100.000hab. Enquanto a distribuição por faixa etária observou–se um número 

crescente da incidência de LVH em menores de quatro anos, com alguns declínios, nos anos de 

2013 e 2014, enquanto, em idosos, as notificações se intensificaram em 2015 até 13,7/10.000hab. 

Quanto ao gênero houve predomínio no sexo masculino sobre o feminino, Os resultados mostraram 

uma alta incidência da doença confirmando a sua endemicidade no município. Conclusão: A LVH 

constitui um grave problema de saúde pública e representa um desafio para os profissionais da 

saúde, onde o estudo epidemiológico é fator decisivo para o planejamento efetivo de estratégias 

para o controle do agravo. Apoio: PIBIC/FAPEMIG.  
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Hemo match: um aplicativo para localização de fenótipos sanguíneos compatíveis 
 

Ana Luiza Costa; Bianca Costa de Lima; Daniele Freires de Oliveira; Veronica Magna de Lima; 

Wesley Fernandes; Adelaide Machado Coutinho Cavalcante; Marcio Luiz Moreira de Souza; Rafael 

Silva Gama (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Fundação Hemominas, Universidade Federal de Juiz 

de Fora – UFJF 

 

Palavras–chave: Antígenos eritrocitários, aloimunização, fenótipos compativeis, aplicativo 

 

Introdução: Atualmente as transfusões de hemocomponentes têm sido de grande importância em 

vários tratamentos, como transplantes, quimioterapias, cirurgias de alta complexidade e patologias 

hematológicas. Entretanto, o risco de aloimunização ocorre entre indivíduos que apresentam 

antígenos eritrocitários divergentes. As moléculas relacionadas a aloimunização estão localizados 

na membrana dos eritrócitos e sua estrutura química pode ser carboidrato, proteína ou 

glicoproteína. O desenvolvimento de estudos moleculares permitiu a identificação de mais de 250 

antígenos, que estão organizados em 29 sistemas de grupos sanguíneos reconhecidos pela 

Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea (ISBT). Essas moléculas são capazes de 

estimular uma resposta pelo sistema imune, produzindo anticorpos que induzem hemólise. Afim de 

evitar a aloimunização as unidades de hemoterapia necessitam realizar uma pesquisa minuciosa 

em seu banco de dados para encontrar indivíduos com fenótipos sanguíneos compatíveis. 

Objetivo: Desenvolver aplicativo para rápida e fácil localização de fenótipos sanguíneos 

compatíveis aos pacientes em risco de aloimunização. Metodologia: Foi realizado um 

levantamento de dados publicados sobre a frequência dos diversos tipos de antígenos eritrocitários. 

Em seguida foi construído um banco de dados para simular uma população com 3.000 indivíduos 

fenotipados, utilizando o programa R. O aplicativo Hemo Match foi programado com auxílio do App 

Invertor 2. Resultado: A partir dos dados levantados, considerando a compatibilidade entre 

fenótipos eritrocitários, localização e número de doações foi construído o aplicativo Hemo Match 

que permite a busca mais eficiente de indivíduos com fenótipos sanguíneos compatíveis. 

Conclusão: O aplicativo Hemo Match garante maior agilidade para busca de indivíduos com 

fenótipos sanguíneos compatíveis, contribuindo com a dinâmica das unidades de hemoterapia para 

evitar eventos de aloimunização.  
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Relatos de experiências em atividades de pesquisa e extensão: Busca ativa de casos e 
contatos de hanseníase em Limeira de Mantena–MG 
 

Brenda Magalhães Dias; Rodrigo de Paiva Souza; Sarah Ferreira Milholo; Yuri Dutra; Jaíne chaves; 

Gustavo Faria; Higor Xavier Macedo; Jésua Cecília de Souza; Rafael Silva Gama; Pedro Henrique 

F. Marçal; Lorena Bruna de Oliveira; Luciana de Cássia Cardoso; Érica Barbosa Magueta; Gulnara 

Patricia Borja–Cabrera; Lúcia Alves de Oliveira Fraga (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Hanseníase; Educação em Saúde; Prevenção; Controle; Diagnóstico 

 
Introdução: Um projeto de extensão em interface com a pesquisa tem como propósito mobilizar as 

comunidades residentes em áreas de alto risco para hanseníase, para fortalecer as ações de 

prevenção, promoção e controle da doença. Tais aspectos são considerados a partir de uma 

perspectiva abrangente, reconhecendo a indissociabilidade entre os elementos biológicos e sociais 

na configuração da saúde e da doença. Objetivo: A proposta integra os resultados da pesquisa 

relativos ao diagnóstico e acompanhamento de contatos domiciliares com ações educativas. 

Metodologia: Para este estudo os portadores e contatos de hanseníase de uma comunidade rural 

do leste de MG foram escolhidos como público alvo, já que o local é considerado endêmico, de 

acordo com o Programa de Hanseníase da SES. As atividades aconteceram com a participação 

dos alunos e professores das universidades envolvidas, juntamente com os profissionais de saúde 

da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do distrito de Limeira de Mantena, em parceria 

com a SES. Resultado: O projeto contribuiu para uma maior difusão do conhecimento sobre a 

hanseníase, além de auxiliar na identificação de casos suspeitos que foram encaminhados à 

Unidade Básica de Saúde local, para o diagnóstico definitivo e o tratamento dos casos confirmados. 

Cerca de 40 raspados dérmicos foram coletados para execução da técnica de BAAR. Vale ressaltar 

que 4 indivíduos apresentaram sintomatologia clínica característica de hanseníase e aguardam o 

resultado do BAAR para iniciarem o tratamento específico. Conclusão: Com a participação dos 

estudantes da UFJF/GV e UNIVALE o projeto permitiu o cadastramento de mais de 200 indivíduos 

considerados contactantes de hanseníase, residentes no distrito de Limeira de Mantena. A grande 

adesão da comunidade quebrou o estigma e o preconceito da hanseníase favorecendo a 

compreensão sobre o modo de transmissão e as medidas profiláticas da doença. Apoio: UFJF/GV, 

UNIVALE, FNS/SVS/MS, FAPEMIG, CNPq, SMS/GV, SMS/Limeira de Mantena, SES/MG, 

brendacerqueira16@hotmail.com 
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Dengue: A conscientização e a Educação nas escolas em relação o Aedes Egypty no 
município de Governador Valadares – MG 
 

Brício César Ramos Mendes; Rute Stefani Gomes Andrade; Rafael Siqueira Cantarino; Emmanuel 

de Sousa Lima Neto; Rhully Cristian Vidal; Hernani Ciro Santana (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Aedes aegypti; Prevenção; Educação; Doença 

 
Introdução: Com a descoberta da Zica e Chikungunya foi lançado em 04 de fevereiro de 2016 o 

Pacto da Educação Brasileira contra a Zica e também o Plano de Ação do MEC para o 

Enfrentamento ao Aedes Aegypti. Ambos visam a educação como núcleo de mobilização de 

combate ao vetor. Objetivo: Através de pesquisa bibliográfica constatar a intervenção a fim de 

prevenir a infestação e ou manifestação da doença causada pelo mosquito aedes aegypti 

transmissor da doença conhecida como dengue no Município de Governador Valadares MG. 

Metodologia: Os métodos utilizados foram as pesquisa teórica em artigos científicos, livros, 

panfletos entre outros meios de informação, e visitas a uma escola pública em Governador 

Valadares – MG. Resultado: Foi possível observar que quase não existe educação escolar em prol 

de conscientizar os alunos em relação às doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, na 

escola pública visitada em Governador Valadares – MG. E através da pesquisa, tivemos o intuito de 

mostrar aos responsáveis pela escola, a importância dessa conscientização. Conclusão: A 

educação da população na prevenção e no controle do vetor é uma das medidas mais eficazes e 

que deve ser incentivada, ela tem validade por longo prazo e precisa ser parte de uma estratégia 

que inclua a comunidade. Apoio: UNIVALE.  
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Ancilostomose: aprendendo sobre o parasito, a doença e medidas profiláticas 
 

Camila dos Santos Oliveira; Isabelly do Nascimento Sobreira; Nathálya Maria de Souza Rodrigues; 

Paulo Henrique Mendonça; Renato Marinho; Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Ancilostomose, Ancylostoma duodenale, Necator americanos, Documentário 
 
Introdução: A ancilostomose, também conhecida por amarelão, é uma doença causada por 

vermes nematódeos. As formas adultas desses parasitas se instalam no aparelho digestivo dos 

seres humanos, onde se fixam na porção do intestino delgado, nutrindo–se de sangue do 

hospedeiro e causando anemia. Ancylostomidae se constitui numa família de helmintos, com 

significativa importância clínica na etiologia da ancilostomose, doença de curso crônico, mas que 

pode se evoluir ao óbito. As ancilostomoses humanas, geralmente negligenciadas, têm grande 

importância no contexto universal, pois foi estimado que cerca de 900 milhões de pessoas são 

parasitadas por Ancylostoma duodenale e Necator americanus, e que desta população, 60 mil 

morrem anualmente. Desta forma, foi proposto aos alunos do 3º período de Nutrição da UNIVALE, 

a criação de um documentário sobre esta doença. Objetivo: Apresentar a doença, sua importância, 

o ciclo biológico do parasito, formas de transmissão, sinais clínicos, diagnóstico e profilaxia com 

ênfase em medidas de saneamento por meio de um documentário. Metodologia: Para a gravação 

do documentário foi realizado primeiramente um estudo teórico sobre a doença e em seguida o 

contato com os profissionais que nos dariam a entrevista. Uma vez assinado o termo de 

autorização de uso de imagem, procedeu–se a gravação e a edição dos vídeos. Resultado: O 

documentário foi apresentado no 3º Período do curso de nutrição na disciplina de parasitologia e 

saneamento. Notou–se que a ancilostomose causa anemia ancilostomótica, e que ela está 

associada quase que exclusivamente da carência de ferro ocasionada pelas perdas sanguíneas, o 

que não ocorre na anemia nutricional, sendo de importância para o nutricionista saber identificar a 

ancilostomose como mais uma causa de anemia. Conclusão: Conclui–se que a Ancilostomose 

ainda está presente nos dias de hoje, e que gerar informação de qualidade ajuda nos processos de 

erradicação das parasitoses como um todo. Apoio: UNIVALE.  
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Caracterização da amostra do estudo clínico, epidemiológico e laboratorial das doenças 
gástricas associadas à infecção pelo Helicobacter pylori no Córrego do Melquíades, GV – 
MG 
 

Camila dos Santos Oliveira, Juliana Caroliny de Souza Oliveira, Marlucy Rodrigues, Marcio Souza, 

Gulnara Patricia Borja Cabrera (Coordenadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Helicobacter pylori; gastrite, prevalência, evolução clínica 

 
Introdução: No Brasil, existem poucos estudos epidemiológicos de prevalência por infecção pelo 

Helicobacter pylori (H. pylori). Em Araçuaí e Governador Valadares (MG) foi observada infecções 

pelo H. pylori em 87% e 69,9% respectivamente. Havendo uma prevalência global constatada e 

uma falta de estudos que sustentem medidas de intervenção efetivas, classifica–se a infecção por 

H. pylori como negligenciada, necessitando–se de mais estudos a respeito. O Córrego do 

Melquíades encontra–se localizado no distrito rural de Governador Valadares e é considerado área 

hiperendêmica para infecção pelo H. pylori, sendo local de estudo do grupo de pesquisa de 

Imunologia da UNIVALE desde a década de 90. Recentemente em 2012, foi demostrado uma 

prevalência de 69,9% da infecção. Objetivo: Caracterizar a amostra onde será determinada a 

prevalência da infecção pelo H. pylori. Metodologia: Para construção de um banco de dados foi 

efetuada a coleta através dos cadastros existentes nas ESF do Córrego do Melquíades. Foram 

cadastrados 496 indivíduos maiores de 18 anos. Sendo efetuado o cálculo amostral considerando 

p= 0,69; N = 496; x2= 0,95 (3,841); ε= 0,05. Resultado: O tamanho da amostra (n) foi de 218 

indivíduos, os quais foram escolhidos por randomização aleatória simples e considerando 10% de 

perdas. A amostra está distribuída em 114 habitantes do gênero feminino e 104 do masculino. 

Enquanto as faixas etárias: de 18–28 (32 pessoas), 29–38 (39 pessoas), 39–48 (36 pessoas), 49–

58 (40 pessoas), 59–69 (26 pessoas), 69–78 (18 pessoas), <78 anos (11 pessoas), sendo que 16 

indivíduos não forneceram essa informação. Conclusão: O cálculo amostral randomizado simples 

permitiu selecionar indivíduos representativos da população, garantindo a aleatoriedade e a 

uniformidade probabilística da seleção de cada unidade amostral. O inquérito epidemiológico foi 

iniciado, assim como a coleta de amostras biológicas. Apoio: PIBIC–FAPEMIG.  
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Prevalência e taxa de letalidade de Diabetes Mellitus em Governador Valadares nos anos de 
2008 a 2016 
 

Camila dos Santos Oliveira; Isabelly Sobreira do Nascimento; Nathálya Maria Rodrigues; Renato 

Marinho Sampaio, Paulo Henrique de Souza Mendonça; Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Prevalência, Letalidade, Diabetes Mellitus, Governador Valadares 

 
Introdução: Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica complexa, multifatorial e de presença 

global, decorrente da falta e/ou incapacidade da insulina exercer adequadamente suas ações. O 

termo tipo 1 (DM1) indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de 

deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir 

cetoacidose, coma e morte. O termo tipo 2 (DM2) é usado para designar uma deficiência relativa de 

insulina. A administração de insulina nesses casos, quando efetuada, não visa evitar cetoacidose, 

mas alcançar controle do quadro hiperglicêmico. A maioria dos casos apresenta excesso de peso 

ou deposição central de gordura. Objetivo: Apresentar a prevalência e as taxas de letalidade de 

DM em Governador Valadares entre os anos de 2008 a 2016, bem como conhecer o DM e seus 

tipos. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos e livros, bem como pesquisa em 

banco de dados como o Data SUS e realização de cálculos de prevalência e das taxas de 

letalidade. Resultado: Percebeu–se uma maior prevalência de DM no ano de 2015, sendo de 

37,16/100000hab. para homens e 38,3/100000hab. para mulheres, com um total de 

75,46/100000hab. Houve uma maior prevalência de DM entre 2008 a 2016 para o sexo feminino, 

sendo 232,04 mulheres e para homens 178,59/100000 hab. Maior taxa de letalidade no ano de 

2014, sendo de 10,22% para homens e 14,28% para mulheres, com um total de 24,5%. Houve uma 

maior taxa de letalidade de DM entre 2008 a 2016 para o sexo masculino, sendo 74,99% mulheres 

e 78,82% para homens. Conclusão: Conclui–se que apesar de a prevalência de DM para o sexo 

feminino ser maior, a taxa de letalidade do sexo masculino se mostrou mais elevada. Seria de 

interesse conhecer os fatores de risco deste grupo vulnerável, que é o sexo masculino, em 

Governador Valadares, para assim serem traçadas estratégias de intervenções.  
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Acidose e Alcalose 
 
Carlos Alberto, Darlene Reis, Edilaine Aparecida, Indiara Pereira, Higor Macedo, Kamila Oliveira, 

Leonardo Souza, Macklaine de Paula, Rafaela Cristina 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Acidose; Alcalose; Organismo; Ph 

 

Introdução: Acidose e alcalose são estados anormais resultantes de excesso de ácidos ou de 

bases no sangue. O pH normal do sangue deve ser mantido dentro de uma faixa estreita (7,35–

7,45) para o funcionamento adequado dos processos metabólicos e para a liberação de 

quantidades corretas de oxigênio nos tecidos. Objetivo: mostrar como a acidose e a alcalose se 

desenvolvem no organismo humano, bem como, suas causas, sintomas e tratamento. Registrar e 

refletir questões acerca do impacto do desequilíbrio ácido–base em um paciente, enfatizando a 

Acidose e Alcalose Respiratória e Metabólica. Tendo em vista que o equilíbrio ácido – básico do 

sangue deve ser controlado com exatidão porque um pequeno desvio da escala normal pode afetar 

gravemente vários órgãos. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e 

documentos. Resultado: A patologia gera períodos de ansiedade, e desconforto respiratório, 

baseado nisso buscou – se explorar as questões inerentes ao processo de atenção aos clientes 

acometidos e seus familiares, que necessitam de um suporte emocional adequado na espera da 

estabilização do quadro clínico. Conclusão: É importante ressaltar que a alcalose e a acidose não 

são desencadeadas somente por problemas de natureza respiratória, mas também podem surgir 

em face de anormalidades metabólicas, como aumento da formação de ácidos metabólicos, perda 

excessiva de álcalis, como em diarréias e vômitos intensos, doenças renais e diabetes.  
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Cartografias das práticas em saúde relacionadas às doenças gástricas da comunidade do 
Córrego do Melquíades 
 

Darlianne Nadine da Silva, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação e saúde; Cultura; Saúde coletiva 

 

Introdução: A população do córrego do Melquíades, região localizada no Leste de Minas Gerais, 

tem sido objeto de estudo de grupos de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 

desde a década de 90. Durante esse tempo diferentes pesquisas apontaram doenças infecciosas, 

entre elas uma infecção causada pela presença da bactéria H. pylori, cujo incidência junto a essa 

população é de 70%. A pratica de educação em saúde é relevante por ser umas das estratégias 

que pode interromper o ciclo gerador da doença a partir do processo de tomada de consciência do 

indivíduo sobre as práticas de saúde que contribui para uma mudança de si mesmo e, 

posteriormente, pode contribuir para a transformação do meio em que está inserido. Objetivo: 

Cartografar as práticas em saúde sobre doenças gástricas da comunidade do Córrego Melquíades. 

Metodologia: O referencial teórico estabelece diálogo com o campo da saúde, educação e 

território. A proposta metodológica consiste de análise de documentos no campo da Saúde Coletiva 

e pesquisa de campo, envolvendo pessoas da comunidade que apresentam o adoecimento pela 

presença da bactéria H. pylori, observando–se paridade de gênero e etária. Como técnica de coleta 

de dados são utilizadas a observação e os círculos de cultura, conforme propõe Paulo Freire. 

Resultado: A pesquisa em fase inicial permite indicar como resultados preliminares, com base na 

literatura e em observação de campo que nas práticas de saúde é possível encontrar os efeitos do 

território, da cultura e da adequação das políticas públicas. Conclusão: Os resultados iniciais 

indicam a relevância, para este estudo, de se conhecer os saberes das comunidades inscritos nas 

práticas de saúde. A análise desses saberes possibilitará a construção e socialização de material 

didático relativo à Educação em Saúde, e geração de novos questionamentos.  
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Etiologia das Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde em Hospital Privado de 
Governador Valadares – MG, no período de 2012 a 2015 
 

Denise de Oliveira Silva Andrade; Bolivar Ralisson Amaro; Lourimar Viana Nascimento Franco 

Sousa; Mônica Valadares Martins (orientadora) 

Hospital São Lucas (HSLGV), Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF) 

 

Palavras–chave: IRAS. Epidemiologia, Multirresistência Bacteriana 

 
Introdução: Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) originam–se em serviços de 

saúde e com manifestação na internação ou pelo menos 48 horas após alta, tendo relação 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Fungos são responsáveis por 8% das IRAS e 

bactérias por 90%. Objetivo: Conhecer a etiologia das IRAS de pacientes internados em um 

hospital privado de Governador Valadares–MG, no período de 2012–2015. Metodologia: Estudo 

epidemiológico retrospectivo do banco de dados do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 

autorizado pelo hospital e aprovado no Conselho de Ética e Pesquisa. Informações categorizadas 

por sexo, idade, topografia das infecções e agente etiológico isolado. Resultado: Foram 

identificados 314 pacientes com IRAS no período, sendo 53,50% do sexo feminino, faixa etária 

entre 14 e 107 anos e idade média de 69 anos. Nesse período, os indicadores de IRAS apontaram 

taxas de 2,6% de ocorrências infecciosas relacionadas a hospitalização, com mortalidade (3,4%), 

letalidade (34%) e maior prevalência em pacientes de clínica médica (51,5%) em relação aos 

cirúrgicos (48,5%). A topografia de maior prevalência foi respiratória (37,8%), seguida de sepse 

(17,5%), geniturinária (16,4%), sítio cirúrgico (15,0%), cardiovascular (10,2%) e outras (3,1%). 

Dentre as bactérias, as Pseudomonas aeruginosa (17,1%) tiveram maior incidência, seguidas por 

Staphylococcus coagulase negativa (13,3%) e Escherichia coli (12,6%). A multirresistência aos 

antimicrobianos testados foi identificada em 15,6% das bactérias isoladas. Dentre as leveduras, a 

Candida albicans se destacou (3,8%), acompanhada da Candida tropicalis (2,0%). Conclusão: 
Este estudo contribuiu para o conhecimento do perfil epidemiológico dos patógenos causadores de 

IRAS, caracterizando a microbiota hospitalar da instituição, ferramenta essencial para a prevenção 

de novas ocorrências e efetividade nas ações terapêuticas de prevenção e tratamento. Apoio: 
HSL/GV; UNIVALE; UFJF.  
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Relato de experiência da atuação do enfermeiro na prevenção de pé diabético  
 

Eliana Pereira Macêdo 

Unimed Governador Valadares 

 

Palavras–chave: Diabetes Mellitus, Cuidados Primários em Enfermagem, Pé Diabético 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 vem se destacando dentre as doenças crônicas não 

transmissíveis, tanto pelo nível de morbimortalidade, quanto pelo comprometimento da qualidade 

de vida das pessoas que sofrem desta enfermidade. Diante de todas as complicações que podem 

ser desencadeadas por esta doença, a ulceração do pé diabético merece uma atenção especial 

devido ao seu alto grau incapacitante e aos custos onerosos ao sistema de saúde. Objetivo: 
Apresentar a atuação do enfermeiro na prevenção e manejo do pé diabético. Metodologia: Trata–

se de um estudo de revisão bibliográfica qualitativo, com abordagem exploratória, a partir da 

experiência da autora num Centro de Promoção de Saúde Privado com o acompanhamento dos 

clientes diabéticos. Resultado: O atendimento do enfermeiro ao cliente com DM envolve muitos 

aspectos, iniciando–se com o acompanhamento glicêmico e avaliação clínica detalhada dos pés, 

objetivando–se identificar o paciente de risco, utilizando o Sistema de Classificação de Risco do Pé 

Diabético (GITPD), conforme o Consenso Internacional sobre Pé Diabético de 2001. A detecção 

precoce dos fatores de risco de uma possível ulceração nos pés, torna possível o planejamento e o 

direcionamento das ações do enfermeiro, assim como da educação em saúde com o autocuidado 

apoiado, com o objetivo de prevenir a instalação desta complicação, o que reduz a susceptibilidade 

do paciente à amputação de membros. Conclusão: O controle glicêmico, o exame clínico dos pés 

e a educação em saúde através do autocuidado apoiado são medidas eficazes e de baixo custo 

para a prevenção da úlceração nos pés dos clientes com DM. Apoio: Casa Unimed – Unimed 

Governador Valadares.  
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Hemoglobina: feedback negativo 
 

Fábio Julio vilela da Silva; Heitor Amador Martins; Michele Gomes Bezerra; Marcos Vinicius 

Paranha de Oliveira; Matheus Santos Badaró; Rafael Rezende Soares; Thaís Mangabeira Gomes; 

Lorena Bruna Pereira de Oliveira; Pedro Henrique Ferreira Marçal (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Feedback Negativo, Efeito Bhor e Haldane, BPG 

 

Introdução: A maioria dos sistemas de controle do organismo age por feedback negativo ou 

retroalimentação negativa. A hemoglobina é uma proteína do sangue que responsável pelo 

transporte de oxigênio dos capilares alveolares até os tecidos.Também tem papel fundamental nas 

células funcionando como tampão acidobásico, sendo responsável pela maior parte da capacidade 

de tamponamento acidobásico de todo sangue. Situada nos eritrócitos, transporta praticamente 

quase todo o oxigênio carregado pelo sangue. É uma proteína globular, tetramérica, contendo 

quatro grupos prostéticos heme ligados ao átomo de ferro. Ao se ligar ao oxigênio a sofre mudança 

de sua estrutura, as duas conformações principais: o estado T, que significa (tenso) e o estado R 

(relaxado). O oxigênio tem maior afinidade pela proteína no estado R porém, liga–se a hemoglobina 

nos dois estados. O BPG que regula a afinidade do oxigênio pela hemoglobina em relação à 

pressão de oxigênio nos pulmões. Objetivo: entender o mecanismo pelo qual à hemoglobina capta 

o oxigênio nos pulmões e libera nos tecidos. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em 

artigos, livros e documentos. Resultado: Nos capilares suas propriedades de ligação ao oxigênio 

são acentuadamente afetadas pelo pH e pela presença de dióxido de carbono, fenômeno 

conhecido como efeito Bhor e nos pulmões com o aumento da pressão de oxigênio a hemoglobina 

fica com alta afinidade pelo oxigênio e baixa afinidade pelo dióxido de carbono efeito Haldane. O 

2,3–bifosfoglicerato (BPG), também atua aprimorando a função da hemoglobina fazendo com que 

quando necessário libere mais oxigênio nos tecidos, sendo um exemplo de modulação alostérica 

heterotípica. Conclusão: A hemoglobina executa de forma muito eficiente o transporte de oxigênio 

para os tecidos, além de carregar dois produtos finais da respiração celular H+ e o dioxido de 

carbono, garantindo assim uma retroalimentção negativa.  

 

mangabeirathais@hotmail.com 
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Implantação de Grupos Inclusivos de Autocuidado (GIAC) em Governador Valadares/MG: 
uma experiência desafiadora e inovadora 
 

Flávia Rodrigues Pereira. Katiuscia Cardoso Rodrigues. Regina Lúcia Barbosa Cypriano. Raylaine 

Castro dos Santos. Maria Cláudia Queiroz Santos Macedo 

Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares 

 

Palavras–chave: Grupo inclusivo, Hanseníase, Autocuidado 

 

Introdução: Autocuidado e inclusão são duas realidades que demandam esforço de diferentes 

atores: o próprio indivíduo, dos profissionais de saúde e a comunidade, enquanto território. Na 

busca em aliá–las ao projeto de humanização do SUS, na inversão da educação em saúde formal 

para a informal, do modelo vertical para o horizontal e na proposta da corresponsabilidade e 

autonomia dos indivíduos na condução de seus processos de saúde/doença, um grupo de 

profissionais que integram o grupo gestor municipal de hanseníase, iniciaram em dezembro de 

2014 o projeto de implantação de grupos inclusivos de autocuidado (GIAC). Objetivo: Implementar 

a formação permanente de profissionais para a implantação de grupos inclusivos de autocuidados, 

concebidos como espaços de educação em saúde e prevenção de doenças, direcionados a 

pessoas que possuam algum déficit de autocuidado e, portanto, devem ser alvo de intervenção 

suportiva. Metodologia: Relato de experiência. Resultado: Atualmente contamos com a formação 

mensal de 20 profissionais de categorias diversas, integrantes da Rede de Atenção em Saúde de 

Governador Valadares (ESF/NASF/ESB, CREDEN–PES e CADEF), que conduzem os dez GIACs 

que acontecem na Atenção Primária e Secundária, atendendo a proposta inicial do projeto. 

Conclusão: A inovação deste projeto é a progressão conceitual/ teórica e prática de grupos de 

autocuidado específicos para pessoas com hanseníase para a concepção de grupos inclusivos de 

autocuidado – pessoas com deficiências físicas, diabéticos e portadores de outras doenças 

crônicas não transmissíveis. Esta abordagem contempla o desejo e a necessidade de investir 

contra o estigma e também a favor da inclusão não só de pessoas com hanseníase, mas de 

pessoas com necessidades de instrumentalização quanto ao autocuidado, na perspectiva do 

exercício da autonomia e cidadania nas comunidades. Apoio: NHR.  

 

flamacrola@yahoo.com.br 
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Caracterização da esquistossomose humana: Perfil de citocinas e sua relação com a fibrose 
periportal e o tratamento 
 

Gabriela da Silveira e Nunes; Mônica Maria de Almeida; Lúcia Alves de Oliveira Fraga; Amanda 

Cardoso de Oliveira Silveira; Giovanni Gazzinelli; Luiz Cosme Cotta Malaquias; Elaine Speziali1; 

Rodrigo Correa–Oliveira; Andréa Gazzinelli; Ana Maria Caetano de Faria; Olindo Assis Martins–

Filho, Andréa Teixeira Carvalho e Alda Maria Soares Silveira (Orientador) 

Universidade Federal de Juiz de Fora/ Campus Governador Valadares – UFJF/GV 
 

Palavras–chave: Citocinas, Esquistossomose, Fibrose Periportal, Tratamento 
 

Introdução: A esquistossomose é uma doença crônica e debilitante que afeta 200 milhões de 

pessoas no mundo. A patologia associada a esquistossomose humana é consequencia da fibrose 

peiportal, causada pela resposta granulomatosa aos ovos do Schistosoma mansoni presos no 

fígado, regulada por citocinas e quimiocinas. A importancia dessa investigação reside nas 

evidências que sugerem a redução da fibrose após o tratamento, além de proporcionar um 

entendimento dos mecanismos imunológicos envolvidos na progressào e regressão da doença. 

Objetivo: Associar o perfil de produção de citocinas com o grau de fibrose de indivíduos portadores 

de esquistossomose, antes e dois anos após tratamento. Metodologia: Para análise da resposta 

imune foi utilizado a assinatura funcional das citocinas classificadas em fibrogênicas, 

antifibrogênicas e reguladoras. Esse modelo permite converter medidas quantitativas em análises 

categóricas de alto e baixo produtores. As citocinas produzidas por 31 indivíduos agrupados pela 

presença de fibrose foram medidas nos sobrenadantes de cultura de após estímulo com antígenos 

solúves de ovos, pelo método CBA. Resultado: Numa visão panorâmica, o grupo com fibrose 

produz 4 vezes mais citocinas fibrogênicas que reguladoras. Dois anos após o tratamento, os 

indivíduos tendem para um balanço entre as citocinas reguladoras (50%) e fibrogenicas (50%) nos 

grupos avaliados. Os indivíduos que reverteram a fibrose apresentam a citocina antifibrogênica 

entre as mais produzidas, comparativamente aos indivíduos que mantiveram grau 1 de fibrose que 

produziram 3 vezes mais citocinas fibrogênicas e nenhuma citocina reguladora. Conclusão: 
Nossos resultados sugerem que a resposta menos robusta apresentada pelo grupo com fibrose 

pode refletir uma desregulação da resposta imune, e que a produção de altos niveis de citocinas 

reguladoras pré–tratamento pode estar associado a um prognóstico favorável à regressão da 

fibrose após o tratamento. Apoio: PAPES IV/CNPq; UFJF, CPqRR; CAPES; FAPEMIG; UFMG; 

UNIVALE. aldamsilveira@gmail.com 
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Território e saúde, erradicação da Hanseníase pela migração 
 

Higor Henrique Xavier Macedo; Sueli Siqueira (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Hanseníase; Migração; Diagnóstico de Hanseníase 

 
Introdução: Com a globalização houve um grande aumento nos processos migratórios. 

Concernente a isso, cresceram as preocupações relacionadas às doenças infecciosas 

disseminadas por emigrantes, uma delas é a hanseníase, uma doença causada pela bactéria 

Mycobacterium leprae que não pode ser cultivada in vitro e tendo seu período de encubação de 02 

a 05 anos, durante esse tempo o infectado não apresenta sintomas da doença, não sendo possível 

realizar o diagnóstico. O portador, não identificado, acaba sendo foco de disseminação da doença 

no local de destino migratório. Nessa visão, o acompanhamento da mobilidade espacial de 

portadores e familiares é importante para verificar o possível surgimento de novas áreas 

endêmicas. Objetivo: Estudar novos exames de diagnóstico da doença, identificar em áreas 

endêmicas possíveis portadores que emigraram e salientar quanto à prevenção. Metodologia: 
Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e documentos; visita de campo em área 

endêmica de Hanseníase. Resultado: Em estudo exploratório através da aplicação de 

questionários foi possível observar famílias com mais de um paciente Hansêmico diagnosticado. 

Alguns desses questionários também identificaram portadores de Hanseníase e pessoas com 

contato familiar com esses portadores que migraram, sendo possíveis foco de disseminação da 

doença. Uma vez que, não é possível um diagnostico precoce. Conclusão: Diante do estudo 

exploratório foi constatado o abandono do tratamento quando emigram sendo que a família não é 

acompanhada ou deixa de buscar acompanhamento para prevenção, o que torna possível o 

surgimento de novas áreas de endemia no destino destes emigrantes disseminando mais a 

doença. Apoio: FAPEMIG.  
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Ações de enfermagem na prevenção de complicações e doenças na pessoa idosa e barreiras 
arquitetônicas 
 
Izaura Paz Lopes; Denise de Oliveira Silva Andrade; Mônica Valadares Martins; Elizabeth Maria de 

Assis Godinho (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Barreiras arquitetônicas, instituição de longa permanência, assistência de 

enfermagem 

 
Introdução: As Instituições de Longa Permanência (ILPI) são consideradas um sistema 

organizacional social que desenvolvem atividades de satisfação e desígnios específicos, afim de 

assistir o idoso quando ocorre a inexistência de apoio, disponibilidade e empenho do grupo familiar. 

Com a finalidade de poder viver com dignidade na velhice aspectos legais devem ser adotados, as 

ILPI devem dispor de um ambiente adequado e sem a presença de barreiras arquitetônicas. A 

assistência de enfermagem possibilita identificar, direcionar e adequar ações de forma 

individualizada, tornando–se habilitado para atender e propiciar conforto físico e psíquico e a 

diminuição da dependência do idoso. Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro na Instituição de 

Longa Permanência para Idosos; Constatar a otimização do trabalho dos profissionais de saúde 

quanto à ergonomia. Metodologia: Estudo descritivo do tipo relato de experiência realizada em 

uma ILPI pública de Governador Valadares – MG. Resultado: O aumento da sobrevivência e o 

envelhecimento da população com redução da capacidade física, cognitiva e mental fizeram com 

que os asilos deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social e integrem a rede de 

assistência à saúde. A otimização do trabalho quanto à ergonomia demonstrou sofrimento psíquico 

e inadequações de mobiliários. Conclusão: A ILPI visitada não está totalmente adaptada conforme 

a legislação vigente, para atender a quantidade de idosos residentes naquele local, a quantidade 

reduzida de funcionários e a sobrecarga de trabalho fazem com que a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem não seja aplicada de forma evidente, fazendo com o trabalhador se 

adeque às condições oferecidas, prestando uma assistência menos científica, o que a torna mais 

indutiva.  

 

izaurapazlopes@hotmail.com 
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Adaptações das condições de trabalho visando qualidade de vida na saúde ocupacional: 
análise de risco e ergonomia do trabalho com ênfase em fatores físicos e mecânicos 
 

Izaura Paz Lopes; Denise de Oliveira Silva Andrade; Raquel Júnia Vieira; Sheila Aparecida Ribeiro 

Furbino (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Mapa de Risco, riscos mecânicos, riscos Físicos  

 

Introdução: Em 1971 ocorreram 4.468 acidentes de trabalho em hospitais brasileiros, dentre esses 

acidentes analisados constatou–se que 1.506 acidentes do trabalho estavam relacionados às dores 

nas costas, um sério problema para os trabalhadores de enfermagem hospitalar. Objetivo: Estimar 

o potencial de danos à saúde ocasionados pela exposição de indivíduos a agentes físicos e 

mecânicos. Metodologia: Trata–se de uma pesquisa exploratória descritiva pela observação dos 

fatores de riscos físicos e mecânicos de um posto de enfermagem de uma instituição privada de 

Governador Valadares. Resultado: A análise de risco e ergonomia do trabalho com ênfase em 

fatores mecânicos realizada em uma instituição privada de Governador Valadares, um determinado 

posto de enfermagem não apresenta perigo de acidentes ocasionados por riscos mecânicos, pois a 

instituição apresenta uma área para pacientes e servidores bem ampla e organizada, com 

iluminação adequada, armazenamento de matérias em locais próprios, uso de equipamentos de 

segurança individual como legislação, ausência de animais peçonhentos. A falha do hospital nesse 

Posto encontra–se no piso, que apresenta alguns locais de alto relevo, sendo que a Resolução da 

Diretoria Colegiada nº50 recomenda–se liso, de fácil higienização e resistente aos processos de 

limpeza, descontaminação e desinfecção. Conclusão: O Posto da instituição privada de 

Governador Valadares não apresenta indícios de acidentes decorrentes de risco físico e mecânico, 

pois, segundo relato dos funcionários, tem treinamento constantemente relacionados a assistência 

ao paciente, como também os cuidados que o servidor deve ter para com sua saúde ao realizar as 

atividades. Observou–se que conhecer os fatores de riscos ocupacionais, propicia ao servidor 

postura de modificação de condutas e atitudes com o intuito de amenizar problemas aos quais 

estão expostos diariamente garantido–lhes trabalhar com mais segurança e menos danos para a 

sua saúde.  

 

Izaurapazlopes@hotmail.com 
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Prevalência da Esquistossomose na área rural do município de Governador Valadares, Minas 
Gerais, Brasil: Perfil clínico e sociodemográfico dos indivíduos infectados pelo Schistosoma 
mansoni 
 

Jennifer Delgado Garcia, Letícia Martucci, Thalisson Artur Ribeiro Gomides, Marlucy Rodrigues 

Lima, Gulnara Patrícia Borja Cabrera, Márcio Souza, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Alda Maria 

Soares Silveira, Girley Francisco Machado de Assis, Pauline Martins Leite (Orientadora) 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Schistosoma mansoni, prevalência, carga parasitária, fibrose 

 
Introdução: A patologia resultante da infecção com o parasito S. mansoni é consequência da 

fibrose causada pela reação granulomatosa ao redor dos ovos depositados no sistema porta 

hepático. A prevenção da doença pode ser feita através do saneamento básico, no entanto, a 

doença se mantém como um grande problema de saúde pública no Brasil. Objetivo: Avaliar a 

prevalência da esquistossomose no distrito de Xonim de Baixo e caracterizar os indivíduos 

infectados com S. mansoni através de dados clínicos e sociodemográficos. Metodologia: A carga 

parasitária dos indivíduos foi determinada pelo método Kato–Katz, a presença de fibrose por 

ultrassom e os dados sociodemográficos foram obtidos através de questionário. Resultado: Foi 

realizado o exame parasitológico de fezes de 830 indivíduos de uma população total de 1083. 

Foram encontrados 62 resultados positivos, sendo a prevalência da doença de 74,7 casos por 1000 

habitantes. Dos indivíduos infectados, 48 realizaram o exame clínico e ultrassonográfico e 

responderam ao questionário. Foi possível observar uma predominância da infecção nos indivíduos 

do sexo masculino (58%) e na faixa etária de 20 a 50 anos (48%). A carga parasitária dos 

indivíduos variou de 0 a 648 opg de fezes, com uma média de 63,7opg de fezes, contudo, 

observou–se que a maioria dos indivíduos (65%) apresentou uma baixa carga parasitária (menos 

que 20 opg de fezes). A fibrose foi encontrada em 5 indivíduos (10,4%), e 1 indivíduo apresentou 

esplenomegalia. Dentre os indivíduos portadores de fibrose, 80% são do sexo masculino e 

apresentam carga parasitária menor que 20 opg de fezes e 60% possuem mais de 50 anos. 

Conclusão: O estudo identificou uma prevalência de 74,7 casos de esquistossomose por 1000 

habitantes. A fibrose encontrada em 10% dos indivíduos infectados se associou a maior idade, ao 

sexo masculino e a baixa carga parasitária. Os dados demonstram a necessidade de ações que 
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melhorem as condições de higiene da população. Apoio: CNPq, BIC/PROVOQUE/UFJF, UFJF–

GV, UFOP, UNIVALE, Secretaria Municipal de Saúde, Estratégia de Saúde do Xonim.  
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Ascaris lumbricoides: aprendendo sobre o parasito, a doença e medidas profiláticas 
 

José Geraldo Rodrigues Marques; Rayane Kellen Ferreira dos Anjos; Matheus de Oliveira Cunha; 

Renata Bernardes Faria Campos (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Parasitas intestinais. Ascaris lumbricoides, Parasitologia, Lombriga 
 
Introdução: A ascaridíase é uma verminose causada pelo parasita Ascaris lumbricoides conhecida 

popularmente como lombriga ou bicha, é uma das verminoses que mais se dissemina em todo 

mundo. O único reservatório é o homem. Se os ovos encontram um ambiente favorável, podem 

manter sua capacidade de contaminar pessoas durante vários anos. São vermes nematoides, ou 

seja, fusiformes sem segmentação, e corpo longo e robusto. Possuem extremidades afiladas, 

sendo que o macho pode medir cerca de 20 a 30 cm de comprimento e duas espículas iguais (que 

funcionam como órgãos acessórios da cópula), extremidade posterior fortemente encurvada para a 

face ventral e diferenciando–o facilmente da fêmea. Está mede cerca de 30 a 40 cm, sendo maior e 

mais robusta que o macho. Objetivo: Documentar, por meio de um vídeo, o resultado de uma 

pesquisa sobre o que é ascaridíase e quais são as suas formas de contaminação, a prevenção, 

tratamento e quais são os seus sintomas e manifestações clinicas. Metodologia: O documentário 

foi produzido pelos estudantes do terceiro período do curso de nutrição da UNIVALE, a partir de 

pesquisa teórica e de uma entrevista à professora Mônica Maria de Almeida. Resultado: Com base 

com que foi explicado no vídeo pela professora, embora não seja uma doença grave, devemos ter 

sempre cuidados para evitar a contaminação, e recomenda–se a correta lavagem e preparação dos 

alimentos, medidas de saneamento básico, além de higiene pessoal. Conclusão: Concluímos que 

se trata de uma doença muito comum e que na condição de futuros nutricionistas é essencial a 

atenção para a adequada preparação dos alimentos. Apoio: UNIVALE.  
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Leishmaniose visceral humana: controle do reservatório canino em Governador Valadares 
 

Josiane Márcia de Castro; Ana Clara da Costa Piazzarollo Rodrigues; Gulnara Patricia Borja 

Cabrera (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Direito, Leishmaniose Visceral Humana, Ética, Sentimento 

 

Introdução: O Brasil enfrenta atualmente dificuldades no combate a leishmaniose visceral humana 

(LVH). De acordo a Organização Mundial da Saúde, a eutanásia dos cães sintomáticos e 

soropositivos é uma das medidas de controle do agravo, conforme decreto vigente 51.838, de 14 

de março de 1963, o que se torna importante o diálogo entre Saúde e Direito como estratégia para 

se evitar a expansão da doença, devido à resistência dos proprietários em entregar seus cães, com 

alto valor afetivo, a zoonoses. Objetivo: Discutir a importância do diálogo entre a Saúde e o Direito 

no combate a LVH. Métodos: Trata–se de um estudo descritivo, observacional, a partir do banco 

de dados secundários da Vigilância Epidemiológica, Serviço de Zoonoses e do Serviço de 

Procuradoria Geral do município Governador Valadares/MG, no período de 2008 a 2015, e revisão 

de literatura e análise documental, de Leis vigentes, federais, estaduais e do município, por 

consulta a sites oficiais, utilizando hermenêutica jurídica. Resultado: Observou–se uma elevada 

prevalência de cães soropositivos, com exceção de 2015, porém com aumento de casos humanos, 

levando a reflexão que somente a eutanásia não soluciona a zoonose humana. A prática assume 

uma característica que se revela indesejável aos interesses da sociedade que possui uma relação 

afetiva significativa com seus cães. Conclusão: Conclui–se que para uma política pública efetiva, 

vários elementos devem ser levados em consideração, sobretudo a interdisciplinaridade, 

enfatizando reflexões jurídicas e saúde, envolvendo questões que permeiam as relações humanas 

no contexto da ética e da legislação. Apoio: PIBIC/FAPEMIG.  
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Estudo clínico, epidemiológico e laboratorial das doenças gástricas associadas à infecção 
pelo Helicobacter pylori no Leste de Minas Gerais 
 

Juliana Caroliny de Souza Oliveira, Camila dos Santos Oliveira, Marlucy Rodrigues, Gulnara 

Patricia Borja Cabrera (Coordenadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Helicobacter pylori; gastrite, prevalência, evolução clínica 

 
Introdução: O Helicobacter pylory (H. Pylori) está diretamente relacionada a gastrite, úlcera 

péptica, adenocarcinoma e linfoma de tecido linfóide associado a mucosa. A infecção é uma das 

mais prevalentes na espécie humana, sendo estimada que acima de 50% da população mundial 

esteja infectada. Objetivo: Realizar estudos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais das doenças 

gástricas associadas à infecção pelo Helicobacter pylori no Leste de Minas Gerais. Metodologia: 
Será realizado estudo observacional do tipo transversal analítico em amostra da população 

residente no distrito rural Córrego do Melquíades do município de Governador Valadares/MG. 

Serão coletadas amostras de sangue, da cavidade oral e submetidos a avaliação clínica. Os 

indivíduos que apresentarem alguma queixa clínica, serão encaminhados para o ambulatório de 

gastroenterologia do Hospital Bom Samaritano (HBS) para serem submetidos a endoscopia. Os 

indivíduos considerados positivos receberão tratamento (Omeprazol, clarintomicina, amoxicilina tri–

hidratada) segundo a posologia indicada pelo III Consenso Brasileiro de H. pylori. Após a conclusão 

do tratamento e visando avaliar a cura clínica os indivíduos serão encaminhados aos mesmos 

procedimentos laboratoriais. Este procedimento tem por objetivo analisar a necessidade de 

retratamento conforme recomendações do III Consenso Brasileiro de H. pylori. Serão realizadas 

ações de educação e prevenção em saúde no âmbito do H. pylori no Córrego do Melquíades. 

Resultado: Espera–se obter uma positividade de pessoas infectadas com H. pylori em 

aproximadamente 70% da população. O projeto está em fase de implementação após aprovação 

do comitê de ética e pesquisa da UNIVALE. Conclusão: Trata–se de um estudo relevante para a 

população em risco e que vai contribuir significativamente para melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos estudados. Apoio: PIBIC–FAPEMIG.  
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Práticas de Grupo: um instrumento para a promoção da saúde da comunidade 
 
Kézia Kerr de Souza, Maria Clara Ferreira dos Santos, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria 

Rodrigues, Elaine Toledo Pitanga Fernandes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Promoção da saúde, práticas de grupo, saúde da Família 

 

Introdução: Integrar, aprender, desinibir, refletir e transmitir conhecimento entre as pessoas são 

alguns dos objetivos propostos pelas práticas de grupo realizadas na atenção primária a saúde. 

Objetivo: Identificar a influência das práticas de grupo em saúde na qualidade de vida dos sujeitos. 

Metodologia: Trata–se de um estudo de revisão bibliográfica. No levantamento dos artigos foram 

consultadas as bases de dados eletrônicas Scielo e LILACS. Os descritores utilizados foram: 

Promoção da saúde, práticas de grupo e saúde da família. Seguindo critérios de inclusão e 

exclusão, os artigos deviam ser publicados na integra, no idioma português e no período entre 2007 

a 2016. Deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas anteriormente e serem 

estritamente ligados ao objeto de estudo. Resultado: A partir da literatura consultada, percebeu–se 

que o termo “práticas em Grupo”, que arremetia somente à prevenção e ao tratamento de doenças, 

atualmente apresenta uma visão holística do ser humano, ou seja, prioriza a promoção da saúde. 

Dentre estas práticas destacam–se: grupos de conversa/convivência nos quais há uma prevalência 

dos aspectos informativos organizados por patologia ou temática fechada (hipertensos, diabéticos, 

gestantes, saúde mental); e grupos de atividades (lian gong, caminhadas, aeróbica, alongamento, 

tarde dançante, artesanato), que privilegiam a participação ativa dos usuários na promoção da 

saúde. Tais práticas aumentam a autoestima, promovem uma transformação do vínculo entre os 

indivíduos envolvidos, resultando numa maior sociabilidade e afetividade entre a Unidade de saúde 

e a comunidade assistida. Conclusão: Percebe–se que as práticas de grupo em saúde influenciam 

positivamente na qualidade de vida dos sujeitos, contribuindo para a melhoria da autoestima, 

estreitando vínculos sociais, além de promoverem uma troca de conhecimentos entre os usuários e 

os profissionais. Apoio: PIBIC–FAPEMIG.  
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Quantificação de ectonucleotidases em ovos de Schistossoma mansoni e sua relação com a 
carga parasitária e a fibrose hepática em indivíduos residentes em área endêmica para 
esquistossomose 
 

Letícia Martucci, Thalisson Artur Ribeiro Gomides, Jennifer Delgado Garcia, Amanda Braga de 

Figueiredo, Marlucy Rodrigues Lima, Gulnara Patrícia Borja Cabrera, Márcio Souza, Lucia Alves de 

Oliveira Fraga, Girley Francisco Machado de Assis, Alda Maria Soares Silveira, Luís Carlos Crocco 

Afonso, Pauline Martins Leite (Orientadora)  

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Ectonucleotidases, Schistosoma mansoni, fibrose hepática, carga parasitária 

 

Introdução: A severidade da esquistossomose é consequência da fibrose causada pela reação 

granulomatosa ao redor dos ovos depositados no sistema porta hepático. As ectonucleotidases 

(ATPase 1 e ATPase 2) presentes em ovos do S. mansoni levam à formação da adenosina que 

modula negativamente a resposta imune do hospedeiro favorecendo a sobrevivência do parasito, a 

produção de colágeno e o desenvolvimento da fibrose. Objetivo: Quantificar as ectonucleotidases 

em ovos de S. mansoni obtidos de indivíduos residentes em área endêmica e correlacionar com a 

carga parasitária e a presença de fibrose. Metodologia: Foram avaliados 27 indivíduos residentes 

no distrito de Xonim de Baixo. A carga parasitária foi determinada pelo método Kato–Katz, a 

presença de fibrose por ultrassom e a quantificação das ectonucleotidases pela técnica de PCR. 

Resultado: Dos 27 indivíduos avaliados, 4 (14,8%) expressaram pelo menos uma das enzimas, 

sendo que desses, 3 (75%) expressaram ambas as enzimas e 1 (25%) indivíduo expressou apenas 

a ATPase 2. A carga parasitária dos indivíduos que expressaram a enzima variou de 4 a 356 opg 

de fezes, sendo que os indivíduos com maior carga parasitária, 356 e 342 opg de fezes, 

apresentaram uma maior expressão relativa de ATPase 2, 0,19X e 0,29X, quando comparado aos 

indivíduos com baixa carga parasitária (4 e 16 opg de fezes) cuja expressão relativa de ATPase 2 

foi de 0,06X e 0,02X. Não observamos relação entre a expressão de ATPase 1 e carga parasitária, 

uma vez que indivíduos com baixa carga (4, 16 opg de fezes) e alta carga (342 opg de fezes) 

expressaram ATPase 1 de forma semelhante. Encontramos um indivíduo com fibrose que 

interessantemente expressou ambas as enzimas. Esse indivíduo apresentou uma baixa carga 

parasitária (16 opg de fezes). Conclusão: Esses dados mostram uma possível relação entre a 

expressão de ATPase 2 e alta carga parasitária. Além disso, a presença de fibrose foi detectada 
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apenas no indivíduo que apresentou expressão para ambas as enzimas. Apoio: CNPq, 

BIC/PROVOQUE/UFJF, UFJF–GV, UFOP, UNIVALE, Secretaria Municipal de Saúde, Estratégia de 

Saúde do Xonim.  
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O enfermeiro obstetra na humanização da assistência ao parto 
 
Lígia Hevellyn Rocha Lacerda; Amanda Lemos Amorim Rosa; Fábio Henrique Fialho; Roziane de 

Souza Ribeiro de Lana; Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: humanização da assistência, parto humanizado, enfermagem obstétrica, saúde da 

mulher e cuidados de enfermagem 

 

Introdução: A obstetrícia é a área da saúde que abrange a gravidez, parto e puerpério em 

condições normais e anormais. Sua história percorreu longo e árduo caminho desde o trabalho das 

parteiras, que conduziam o processo de forma natural, porém asséptica; aos médicos que 

conduziam o parto de forma mecanicista com várias intervenções cirúrgicas, até o modelo de hoje, 

uma assistência humanizada voltada para a mulher. Objetivo: Conhecer a atuação do enfermeiro 

obstetra no parto humanizado. Metodologia: Estudo qualitativo a partir de revisão de literatura 

realizada por meio de revistas eletrônicas. Os critérios de seleção dos artigos foram: publicação em 

português entre os anos de 2005 a 2015, com abordagem na formação do enfermeiro obstetra, 

facilidades e dificuldades; a importância do pré–natal, responsabilidades legais e aspectos éticos. 

Resultado: De acordo com estudos realizados as maiores dificuldades do enfermeiro obstetra são 

a falta de autonomia profissional, falta de reconhecimento da profissão pela população, 

desvalorização pela equipe médica. Contudo a assistência prestada pelo enfermeiro obstetra 

influencia positivamente na redução de intervenções desnecessárias e do parto cesárea, 

orientando a importância do parto fisiológico, acarretando assim, uma diminuição da 

morbimortalidade materna e perinatal. Conclusão: A formação do enfermeiro obstetra está cada 

vez mais incentivada principalmente com a busca crescente pelo parto humanizado. Um pré–natal 

de qualidade é fundamental para um parto seguro, e o enfermeiro com sua formação holística e 

habilidade de criar vinculo com a mulher proporciona uma maior adesão ao pré–natal e 

consequentemente uma trajetória mais segura para o parto. Apoio: ProUni, UNIVALE.  
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A cultura da medicina popular dentro da estratégia saúde da família: desafios e anseios 
 

Lílian Costa e Silva; Eunice Maria Nazarethe Nonato (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: medicina popular, plantas medicinais, estratégia saúde da família 

 
Introdução: É sabido que as plantas medicinais fazem parte da biodiversidade brasileira e 

constitui, para muitos, o único recurso no tratamento de várias doenças. O uso da medicina popular 

é uma prática comum entre famílias brasileiras. O acesso às vezes fácil às ervas medicinais e o alto 

custo de medicamentos industrializados, faz com que esta cultura mesmo em tempos de tecnologia 

avançada, esteja muito presente, especialmente entre pessoas de baixa renda. Assim, o 

conhecimento popular das plantas medicinais é utilizado para fins curativos em diversas 

enfermidades primárias. Neste contexto, o conhecimento popular coexiste no contexto brasileiro, 

com a construção do conhecimento científico. Objetivo: Conhecer em que medida o uso das 

plantas medicinais é eficaz no processo saúde–doença. Metodologia: O estudo será qualitativo do 

tipo revisão bibliográfica e fundamentado no pensamento epistemológico de Boaventura de Souza 

Santos (2008, 2009), dados do Ministério da Saúde e artigos acadêmicos publicados. Resultado: 
Buscar o aprimoramento do conhecimento sobre as plantas medicinais; o nível de segurança que a 

prática desta terapia alternativa confere à população. Espera–se com o estudo identificar saberes 

populares sobre as plantas medicinais e identificar a eficácia do uso como prática cultural no 

território delimitado da Estratégia Saúde da Família. Conclusão: A utilização destas plantas vem 

sendo incorporada nas ações de saúde do Sistema Único de Saúde buscando uma melhor 

integração com a sociedade estabelecendo uma promoção da saúde e qualidade de vida 

principalmente a população de baixa renda.  
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A interdisciplinaridade no processo de trabalho em equipe dos núcleos de apoio à saúde da 
família (NASF) 
 

Lílian Costa e Silva; Suely Maria Rodrigues (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: NASF, estratégia saúde da família, interdisciplinaridade 

 
Introdução: Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram instituídos com o intuito de 

apoiar as equipes de Saúde da Família. O NASF foi criado com o objetivo de ampliar a abrangência 

e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. O processo de trabalho 

interdisciplinar do NASF permite que as ações intersetoriais auxiliem na intervenção dos 

determinantes e condicionantes de saúde visando uma atenção primária à saúde de qualidade. 

Objetivo: Identificar o processo de trabalho da equipe interdisciplinar do NASF. Metodologia: 
Trata–se de um estudo de revisão bibliográfica do levantamento dos materiais consultados na base 

de dados eletrônica do Lilacs e Scielo com textos na íntegra em português, publicados no período 

de 2008–2015 seguindo critérios de inclusão e exclusão sendo estritamente ligadas ao objeto de 

estudo, documentos oficiais e livros. Os descritores utilizados foram: NASF, Estratégia Saúde da 

Família e Interdisciplinaridade. Resultado: Foram selecionados, 7 artigos no SCIELO e 11 no 

LILACS, 2 Cadernos da Atenção Básica do Ministério da Saúde, que estão sendo lidos e fichados 

e, portarias e publicações do NASF. Observa–se que o processo interdisciplinar do NASF se dá por 

meio de ações em âmbito individual e coletivo. As ações do processo de trabalho em equipe são 

consideradas uma ferramenta de apoio com uma visão holística do paciente percebendo–o como 

sujeito responsável do processo saúde–doença. Conclusão: Percebe–se que a efetividade e 

resolubilidade na implementação do NASF potencializa mudanças no processo de trabalho em 

equipe interdisciplinar ampliando a oferta de cuidado, suporte ao cuidado e à intervenção sobre 

problemas e necessidades de saúde.  
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Avaliação do nível de ruído no Hospital Municipal de Governador Valadares 
 

Loraine Luzia Aparecida de Oliveira; Kléber Proietti Andrade; Rodrigo de Paiva Souza; Ione Maria 

de Matos (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF–GV) 

 

Palavras–chave: Ruídos; Saúde do Trabalho; Hospital Público; Saúde Pública; Poluição Sonora 

 
Introdução: O ruído no interior dos hospitais vem aumentando com os anos. Uma somatória de 

ruídos originários de várias fontes compõe a poluição sonora no ambiente hospitalar. O 

funcionamento de diversos aparelhos, como ventiladores, ar–condicionado e aspiradores, se 

adiciona aos alarmes, à conversação entre os profissionais e a outras fontes de ruído dentro do 

hospital. Objetivo: Avaliar o nível de ruído em diversos ambientes do Hospital Municipal de 

Governador Valadares e detectar os efeitos relacionados à exposição das pessoas aos ruídos. 

Métodos: Estudo quantitativo, descritivo e transversal. Foram utilizados dois instrumentos para o 

levantamento dos dados: Medição dos ruídos hospitalares por meio de um decibelímetro “Minipa” 

ajustado na escala de 40 a 130 decibéis posicionado em diferentes setores do hospital, em turnos 

diferentes durante uma semana e aplicação de questionário aos funcionários. Resultado: O nível 

de ruídos apresentou valor mínimo de 52,5 decibelsna Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal 

e máximo de 85 decibels na Enfermaria Feminina com diferença significativa entre os diferentes 

dias da semana durante o mesmo turno. O mesmo ocorreu no Pronto Socorro, mas não apresentou 

significância nos demais setores. Os funcionários sentem desconforto a sons fortes, 74,4%, e 

35,5% sentem mal–estar e cansaço devido ao estresse provocado pelo ruído que é produzido 

porvários dispositivos combinados com os sons de alarmes, obras, horários de visitas e 

conversação entre os funcionários do hospital. Conclusão: Os níveis de ruídos medidos em todos 

os setores do hospital estão acima das recomendações para ambientes hospitalares. O ruído é 

produzido por equipamentos, visitas e conversas entre os funcionários que consideram o hospital 

ruidoso e sentem–se desconfortáveis com o barulho. É necessário realizar intervenções que 

implicam na gestão, manutenção de equipamentos einformação aos profissionais sobre os efeitos 

nocivos da exposição ocupacional ao ruído.  

 

loraine_oliveira@hotmail.com 
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Hanseníase, parasitoses e deficiência de micronutrientes: novos paradigmas para combater 
uma doença antiga 
 
Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Pedro Henrique Ferreira Marçal, Rafael Silva Gama, Márcio Luis 

Moreira de Souza, Lucia Alves de Oliveira Fraga 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV 

 

Palavras–chave: parasitoses, hanseníases, deficiência de micronutrientes, fatores imunológicos 

 
Introdução: A hanseníase, doença milenar e estigmatizante é ainda um grave problema de saúde 

pública. As ações epidemiológicas de controle estão baseadas no diagnóstico e tratamento dos 

indivíduos com hanseníase e, além disso, na vigilância dos contatos desses pacientes. Essa 

enfermidade exige abordagens mais inovadoras para o seu estudo. É descrito que infecções 

causadas por parasitos bem como as deficiências de micronutrientes podem coexistir com a 

hanseníase em muitas áreas endêmicas no Brasil. As infecções crônicas por helmintos e o papel 

da mal nutrição parecem estar associada a supressão da resposta imunológica. Objetivo: Avaliar o 

papel de co–infecções parasitárias e deficiências de micronutrientes, na transmissão e 

manifestações clínicas da hanseniase. Metodologia: Foram elaborados e aplicados questionários 

estruturados contendo questões relativas a dados clínicos–socio–demograficos. Além disso, foi 

realizada uma busca ativa, para diagnóstico da hanseníase por meio dos exames 

dermatoneurológicos e baciloscopia. Resultado: Foram examinados aproximadamente 200 

indivíduos residentes no distrito Limeira de Mantena/MG. Esta área apresenta um grande número 

de casos de hanseníase e verminoses de um modo geral. Do grupo total de indivíduos avaliados 24 

deles foram selecionados para uma avaliação específica de infecção por Schistosoma mansoni. 

Verificou–se que apresentaram faixa etária variando de 14 a 82 anos, sendo 13 do gênero feminino 

e 11 do gênero masculino. Observou–se que 8,3 % dos casos com hanseníase relataram que 

haviam tido esquistosomose e 25% dos contatos domiciliares reportaram infecção pelo S. mansoni. 

Conclusão: Um número representativo da população foi avaliado e uma expressiva porcentagem 

de contatos (25%) relataram ter tido esquistosomose. Essa é uma área ideal para o estudo uma 

vez que a infecção pelo S. mansoni e hanseníase coexistem. Apoio: FNS/MS–TC 304/2013 

FAPEMIG / UFJF / UNIVALE / CREDEN–PES / SMS / GV.  
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Gênero masculino mais prevalente em meta–análise da leishmaniose visceral humana 
 
Lucas Duarte Ferreira Vieira, Pedro Henrique Ferreira Marçal, Gulnara Patrícia Borja–Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Leishmaniose visceral humana, Epidemiologia, Diagnostico 

 

Introdução: A Leishmaniose Visceral humana (LVH) ocorre em 90% dos casos globais em 

Bangladesh, Brasil, Etiópia, Sudão do sul e Sudão pelo que a OMS tem proposto para o 

diagnostico, a utilização da imunocromatografia com a rK39 que apresenta 93% de sensibilidade e 

97% de especificidade. Objetivo: identificar a distribuição da LVH no mundo associada ao gênero, 

e verificar se a imunocromatografia com a rK39 é o método mais utilizado nos estudos de 

prevalência. Metodologia: Foi efetuada uma meta–analise preliminar em 69 artigos encontrados no 

site de busca www.pubmed.com publicados nos últimos 5 anos, utilizando as palavras chaves: 

Leishmania, epidemiology e diagnosis. Foram coletados dados sobre a distribuição pelo gênero em 

33 artigos em quatro continentes: Ásia, África, Europa e América. Em nove artigos foi verifdicado o 

método diagnóstico mais utilizado. Após levantamento dos dados, foram determinadas as medias e 

IC95% com respeito ao gênero e as porcentagens do método diagnóstico mais utilizado. 

Resultado: Dos 33 artigos analisados foi observado que a maioria dos estudos epidemiológicos 

apresentou uma prevalência maior no gênero masculino com uma media de 70,23% e IC95%= 

64,28–76,18, enquanto que a media do feminino foi de 28,59% e IC95% de 23,61–35,57. A análise 

dos resultados mostrou que o gênero masculino apresenta uma media acima do IC95% do 

feminino. De nove artigos analisados, 55,5% utilizaram o método rápido de cromatografia, 

utilizando a proteína rK39 e 33,3% a Imunofluorescência Indireta (IFAT) e o teste de Aglutinação 

Direta (DAT) respectivamente. Conclusão: Os resultados mostraram que a doença é mais 

prevalente no gênero masculino sendo necessário aprofundar em estudos relacionados ao gênero, 

visto que já foi identificada a relação da doença com fatores hormonais em modelos experimentais. 

Para verificar se a imunocromatografia e o método diagnóstico mais utilizado é, necessário 

intensificar a análise. Apoio: PIBIC–FAPEMIG.  
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Aplicação do genograma em familias com casos de hanseníase para auxiliar na 
caracterização sociodemográfica e clínica, em municípios do leste de Minas Gerais  
 

Lucia Alves de Oliveira Fraga, Gulnara P.Borja–Cabrera, Lorena B. P. de Oliveira, Cibele Velloso–

Rodrigues, Maria Aparecida Grossi 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Campus Governador Valadares; Programa 

Multicêntrico de Pós–Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular; Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE; Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais SES/MG/Belo Horizonte 

 

Introdução: A hanseníase é um importante problema de saúde pública no Brasil, considerado o 

segundo país no mundo com alto coeficiente de detecção de casos novos. Em 2011 o MS 

recomendou que todos os contatos dos casos novos fossem examinados, no entanto os 

indicadores demonstraram que esta ação está muito aquém do necessário para se obter algum 

impacto na redução das fontes de transmissão. Numa tentativa de conhecer melhor a distribuição 

da hanseníase em grupos familiares, adotou–se como estratégia a construção do genograma 

utilizado como uma ferramenta para a representação gráfica da família. Nele são representados os 

diferentes membros, o padrão de relacionamento e as suas principais morbidades. Objetivo: 
analisar dados clínicos–sócio–demográficos de uma família de um paciente com hanseníase para 

construção de um genograma. Os dados gerados a partir do genograma irão auxiliar no 

monitoramento dos membros da família, especialmente daqueles que apresentam suspeição 

clinica, com o intuito de se fazer um diagnóstico precoce da hanseníase, além de favorecer a 

interrupção da cadeia de transmissão da doença. Metodologia: O estudo foi realizado no Município 

de Inhapim, próximo a GV, situado no Leste de Minas Gerais. E, envolveu um total de 20 

indivíduos, sendo um paciente com hanseníase virchowiana, e os demais membros da mesma 

família, totalizando 04 contatos intradomiciliares e 15 extradomiciliares. Resultado: O genograma 

apresentou quatro gerações (I, II, III e IV) que contemplaram os pais do caso índice, o caso índice 

com os seus 11 irmãos, 8 filhos, sobrinhos e netos. Conclusão: Os dados gerados pelo genograma 

permitiram identificar individuos entre os membros da familia com suspeita clínica de hanseníase, 

que estão sendo acompanhados para intervenção quimioprofilática se houver indicação. Apoio: 
FNS/SVS/MS/TC 304/2013, FAPEMIG, CNPq, SES/MG, SMS/Inhapim.  
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Aplicação da Análise de Correspondência Múltipla em dados de hanseníase: um estudo de 
caso 
 

Márcio Luís Moreira de Souza, Pedro Henrique F Marçal, Lucia Alves de Oliveira Fraga 

Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares, Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Correspondência; MCA; Hanseníase; Análise; Multivariada 

 

Introdução: Os fatores de risco da Hanseníase propiciam a aplicação de Análise de 

Correspondência Múltipla (ACM) que resume os dados em uma representação gráfica em que 

pacientes e fatores de risco são simultaneamente representados. Objetivo: Caracterizar o perfil 

sociodemográfico em virtude da classificação operacional da hanseníase via análise multivariada. 

Metodologia: O estudo ocorreu em Governador Valadares (MG) e entorno a partir dos pacientes 

do CREDEN–PES/GV, onde Casos Índices apresentaram diferentes formas clínicas da doença. 

Analisou–se 164 indivíduos dos quais 43 foram casos índices agrupados em Paucibacilares (PB) e 

Multibacilares (MB). Os contatos domiciliares foram agrupados em: Contatos de pacientes 

Paucibacilares (CPB, n=52) e Contatos de pacientes Multibacilares (CMB, n=23). Resultado: No 

primeiro quadrante estão aglomerados os indivíduos diagnosticados como MB e PB, enquanto que 

no segundo quadrante predominantemente estão indivíduos sadios contatos de PB e no quarto 

quadrante encontramos tanto contatos de PB quanto contatos de MB. Verificou–se que existe uma 

distância menor entre os indivíduos do quarto e os do primeiro quadrante do que entre aqueles do 

segundo e os do primeiro quadrante. Conclusão: A utilização de técnicas multivariadas deu 

complementar entendimento aos fatores de risco presentes na hanseníase. Verificou–se que os 

CMB estão, em maioria, mais próximos dos indivíduos doentes MB ou PB do que os CPB e que tal 

interpretação apenas foi possível após análise das variáveis demográficas e imunológicas 

simultaneamente. Apoio: FNS / SVS/MS/UNIVALE/UFJF/Fapemig.  
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Aspectos do processo de trabalho do NASF: visão dos profissionais atuantes neste Núcleo 
em um município do leste mineiro 
 

Maria Clara Ferreira dos Santos, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo 

Pitanga Fernandes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

  

Palavras–chave: Processo de Trabalho, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Estratégia de Saúde 

da Família, Integralidade da Atenção 

 

Introdução: O processo de trabalho se organiza em atender às diferentes necessidades da 

população e considerar as regras postas para o trabalho. As ações desenvolvidas pelo Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) buscam introduzir a integralidade da atenção e do cuidado e não 

apenas suprir a demanda assistencial no seu aspecto numérico, utilizando da interdisciplinaridade. 

Objetivo: Apresentar as características do processo de trabalho do NASF na visão dos 

profissionais atuantes neste Núcleo em um município do leste mineiro. Metodologia: Foram 

entrevistados 12 profissionais atuantes nas equipes do NASF do referido município, sendo dois de 

cada categoria profissional (nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, farmacêutico, 

assistente social). A definição da amostra foi intencional, conforme a acessibilidade aos 

entrevistados. Os dados foram coletados a partir de um roteiro semi–estruturado e analisados 

segundo a técnica “Análise de Conteúdo” de Bardin. Resultado: Os profissionais relataram que 

existem diferenças entre as ESFs apoiadas, interferindo no processo de trabalho. O suporte da 

coordenação e dos demais profissionais da ESF, contribui para que estas diferenças não 

representem empecilhos para a realização das atividades. Em relação ao processo de trabalho do 

NASF, a principal ferramenta referida foi às práticas de grupo. Pode–se observar interação entre 

NASF e ESF. Os profissionais do NASF utilizam espaços alternativos visando diminuir as barreiras 

arquitetônicas do território. Conclusão: As diferenças entre os territórios foram reconhecidas pelos 

profissionais do NASF, juntamente com a necessidade de adaptação dos espaços físicos para a 

realização de suas atividades e estes aspectos do território não são empecilhos no trabalho diário, 

demonstrando dedicação e comprometimento, atendendo às Diretrizes do Núcleo. As práticas de 

grupo são frequentemente utilizadas pelos profissionais do NASF neste município em parceria com 

a ESF. Apoio: PIBIC– FAPEMIG.  
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Análise epidemiológica da incidência de internação por úlcera gástrica duodenal em 
Governador Valadares no período de 2008–2015 
 

Maria Terezinha Silva Neta; Sylvia Fátma Gomes Rocha; Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Úlcera Gástrica Duodenal, Internação, Incidência 

   

Introdução: Úlcera Gástrica Duodenal – CID 10–K27 (UGD) é caracterizada pela perda de tecido 

nas porções do trato digestivo, doença que se conserva como problema de saúde pública. Apesar 

de a literatura demonstrar declínio da doença a partir de 1996, estima–se que a prevalência 

mundial seja de 10% da população. Esta apresenta características distintas e múltiplos fatores, mas 

tem sido associada à infecção por Helicobacter pylori. Objetivo: Avaliar a incidência de Internações 

por UGD no município de Governador Valadares (GV) entre os anos de 2008 a 2015, e ainda 

analisar a influência do gênero e faixa etária. Metodologia: Este é um estudo epidemiológico 

descritivo. Foram obtidas informações epidemiológicas através do DATASUS. As variáveis 

independentes foram: gênero e faixa etária. Para levantamento populacional foi utilizado o Sensu 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Foi calculada a taxa de incidência e 

letalidade por ano/10 mil habitantes bem como pelas demais variáveis. Para análise foi utilizado 

Índice de Confiança de 95%. Resultado: O período de estudo apresentou incidência total de 3,6 

com média de 4,21. 2008 e 2011 apresentaram maior (6,45) e menor incidência (2,65) 

respectivamente. Quanto ao gênero é possível afirmar que o masculino possui maior incidência 

com média de 6,28, já o feminino apresentou média de 2,19. Quando comparada a incidência por 

ano/gênero é ainda possível afirmar que apenas no ano de 2015 o gênero feminino apresentou 

incidência superior ao masculino, mas em todas as faixas etárias a incidência de internação 

feminina é menor que a masculina. Todavia a taxa de letalidade feminina é maior que a masculina. 

Quanto a letalidade a faixa etária entre 70 e 79 anos, os gêneros feminino e masculino apresentam 

letalidade de 67 e 25 respectivamente. Conclusão: Foi possível identificar tendência de 

acometimento do gênero masculino por UGD e letalidade significativa em ambos os gêneros que 

deve ser melhor estudada. Apoio:  
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Prevalência da anemia na população idosa do Vale do Aço no período de 2008–2015 
 

Maria Terezinha Silva Neta; Sylvia Fátma Gomes Rocha; Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Anemia, Idoso, Prevalência 

 
Introdução: Anemia corresponde a redução patológica da concentração de hemoglobina, 

desencadeada por mecanismos fisiopatológicos diversos. É considerada um problema de saúde 

pública em escala mundial e é o distúrbio hematológico de maior prevalência que acomete a 

população idosa, sendo associada a significante morbidade e mortalidade. Mais de 10% dos 

indivíduos acima de 65 anos tem anemia. Com uma proporção crescente da população mundial 

atingindo idade igual ou superior a 65 anos, a prevalência de anemia certamente aumentará no 

futuro. Objetivo: Avaliar a prevalência de anemia na população acima de 60 anos no Vale do Aço – 

MG. Metodologia: Este é um estudo epidemiológico descritivo. Foram obtidas informações 

epidemiológicas através do DATASUS. As variáveis independentes foram: gênero e cidade. Para 

levantamento populacional foi utilizado o Sensu 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística. Foi calculada a taxa de prevalência por ano/100 mil habitantes por cidade e gênero. 

Para análise foi utilizado Índice de Confiança de 95%. Resultado: O período de estudo 

compreendeu os anos de 2008 a 2015, sendo os anos de 2014 e 2015 os de maior incidência, com 

incidência total de 1,43 e 1,64/100.00 hab., respectivamente. Quanto ao gênero é possível afirmar 

que o masculino (0,407) possui maior prevalência/100.000hab., em comparação com a feminina 

(0,385). Quando comparada a incidência por ano/gênero é ainda possível afirmar que apenas nos 

anos de 2008, 2010, 2011 e 2013 o gênero feminino apresentou incidência superior ao masculino. 

Conclusão: Foi possível identificar que a média masculina foi maior que a feminina no período 

descrito. Nos anos de 2014 e 2015 apresentaram incidência de anemia em ambos os gêneros. É 

necessário estudos analíticos para identificar os fatores de risco e as causas.  
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Prevalência de candidíase atrófica em pacientes idosos atendidos em uma clínica escola 
 

Matheus Batista Martins, Isadora Sousa Carvalho, Suely Maria Rodrigues, André Luis Souza dos 

Santos, Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

Palavras–chave: Idosos, odontogeriatria, saúde bucal, candidíase 

 
Introdução: Os indivíduos idosos apresentam de uma forma geral, em relação à saúde bucal, um 

quadro clínico caracterizado por edentulismo, doença periodontal e presença de próteses 

removíveis consideradas responsáveis pela ocorrência das candidíases. Objetivo: Identificar a 

prevalência de candidíase atrófica na cavidade bucal de idosos usuários da clínica odontogeriátrica 

da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) e caracterizar as espécies de Candida encontradas. 

Metodologia: Foram examinados 29 idosos em tratamento odontológico de uma clínica escola no 

ano de 2015. A coleta foi realizada empregando o swab diretamente na lesão de Candida e 

posterior isolamento do microorganismo no laboratório de Microbiologia da UNIVALE. Em seguida 

realizou–se a identificação molecular, a capacidade de formação de biofilme e a produção de 

enzimas hidrolíticas pelas amostras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O MIC dos 

isolados tanto das células planctônicas quanto do biofilme foi realizado. Resultado: Quanto ao 

sexo, 100% dos que apresentaram candidíase atrófica foram do sexo feminino. Evidenciou–se que 

todos os pacientes apresentavam pelo menos uma doença sistêmica e faziam o uso de mais de um 

tipo de medicamento, o que pode contribuir para mudanças na cavidade bucal destes indivíduos. 

Em relação à utilização de prótese, 100% utilizam algum tipo de prótese removível. 50% dos idosos 

apresentaram boas condições de higiene bucal e da prótese. Do total, 13,8% apresentaram 

candidíase atrófica (n=4). Destes quatro, todos os examinados apresentavam a espécie albicans na 

lesão. Os resultados mostraram que a média idade dos idosos foi de 72 anos. Conclusão: Pode–

se concluir que a presença de Candida foi frequente nesses indivíduos examinados provavelmente 

por possuírem fatores predisponentes como outras doenças sistêmicas, uso de medicamentos e 

prótese dentária removível e pela capacidade de adesão das leveduras às superfícies da cavidade 

bucal facilitando o desenvolvimento de candidíase. Apoio: UNIVALE–UFRJ.  
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Prevalência de Candida em pacientes da Terapia Intensiva de um Hospital Privado em 
Governador Valadares – MG 
 

Mônica Valadares Martins; Denise de Oliveira Silva Andrade; André Luiz Silva Santos; Lourimar 
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Hospital São Lucas de Governador Valadares – HSLGV; Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE; Laboratório de Investigação de Peptidases – LIP, Departamento de Microbiologia Geral, 

Instituto de Microbiologia Paulo de Góes – IMPG, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 

Palavras–chave: IRAS, Leveduras, Candidíase, Epidemiologia, UTI 

 
Introdução: A epidemiologia de infecções fúngicas invasivas mudou em populações 

imunossuprimidas como resultado da infecção por HIV, transplante de órgãos e quimioterapia em 

pacientes idosos. Fungemia ocorre frequentemente em pacientes hospitalizados e a causa mais 

comum são as espécies de Candida. Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico das leveduras 

isoladas em IRAS em uma instituição privada de Governador Valadares, no período de 2012–2015. 

Metodologia: Dados extraídos de exames microbiológicos cedidos por laboratório terceirizado. 

Informações agrupadas em duas categorias de levedura identificada e topografia. Resultado: Dos 

95 indivíduos que internados na Terapia Intensiva no ano de 2012, as leveduras isoladas foram C. 

albicans (n=3; 3,2%), C. tropicalis (n=2; 2,1%) e C. glabrata (n=1; 1,1%). Em 2013 o número de 

internados aumentou para 147 e as amostras isoladas foram C. krusei (n=7; 4,8), C. albicans (n=2; 

1,4%) e C. tropicalis (n=1; 0,7%). Em 2014, houve uma diminuição no número de internos para 107 

e foram identificadas as espécies de C. albicans (n=4; 3,7%), C. krusei (n=1; 0,95%) e C. 

parapsilosis (n=1; 0,95%). Em 2015 houve redução ainda maior no número de internos na UTI, 

totalizando 81. As leveduras identificadas foram C. albicans (n=4; 4,9%), C. tropicalis (n=3; 3,7%) e 

C. glabrata (n=3; 3,7%). Quanto à topografia, para as infecções de trato urinário, respiratório e 

sistêmica, a espécie C. albicans foi a mais isolada, enquanto a C. tropicalis além desses sítios, 

também foi isolada da infecção vascular e cardíaca. Conclusão: Os resultados demonstram que a 

presença de Candida spp é frequente nos indivíduos internados na terapia intensiva, por possuírem 

fatores predisponentes como comorbidades e uso de multidrogas. O conhecimento do perfil 

epidemiológico das leveduras causadoras de IRAS representou ferramenta essencial para a 

prevenção de novas ocorrências e maximização de efetividade no tratamento. Apoio: HSLGV; 

UNIVALE; UFJR.  
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Estudos epidemiológicos. Artrite reumatoide 
 

Natália Maciel Muniz, Ilziane Magalhães Perpétuo, Layse Ingrid Lopes, Lorrayne Amâncio Alves da 

Costa, Marília Silva de Andrade, Paola Cirino de Oliveira, Rafaella Fernandes Ferreira. Gulnara 

Patrícia Borja Cabrera (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: epidemiologia, artrite reumatoide, população, datasus 

 
Introdução: A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica e sistêmica que atinge 

múltiplas articulações afetando 1% da população mundial, e sua causa ainda é desconhecida. É 

também uma doença autoimune, que causa um inchaço doloroso que, eventualmente pode resultar 

em erosão óssea, deformidade articular e destruição tecidual, e por vezes, pode afetar outros 

órgãos do corpo, como pele, olhos, pulmões e vasos sanguíneos. O seu aparecimento decorre de 

vários fatores, incluindo predisposição genética, exposição a fatores ambientais e possivelmente 

infecções. Objetivo: o objetivo do presente estudo é observar os dados epidemiológicos sobre a 

Artrite Reumatoide no ano de 2008 a 2015 na população de Governador Valadares. Metodologia: 
Trata–se de um estudo descritivo na população da cidade de Governador Valadares entre o ano de 

2008 a 2015, com 263.689 habitantes na faixa etária de menor de 1 ano a 80 anos e dos diferentes 

gêneros. Através de dados coletados do DATASUS. Resultado: A prevalência da artrite 

reumatoide em Governador Valadares é de 61,44/100.000 habitantes, a faixa etária com maior 

incidência é de 60 a 69 anos com 12,69/100.000 habitantes, houve apenas uma morte por artrite 

reumatoide, que foi de um homem com a faixa etária entre 40 a 49 anos. Conclusão: Através do 

estudo, conclui–se que a doença é mais comum nos homens do que em mulheres, tendo apenas 3 

anos em que houve mais casos em mulheres do que em homens. A faixa etária mais comum de 

casos das doenças foi de 60 a 69 anos e o número de mortes foi de apenas uma pessoa, sendo um 

homem entre 40 a 49 anos. Estudos que identifique fatores de risco da população mais afetada 

deveriam ser estimulados para poderem ajudar as políticas públicas.  
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Contribuições da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale para a segurança do paciente 
 
Nélio Carvalho Soares, Micael Alves dos Santos, Larissa Carla Costa Leite, Thamilly Ruas 

Figueirêdo Borborema, Aline Valéria de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Segurança do Paciente, Teoria Ambientalista, Assistência à Saúde, Enfermagem 

 

Introdução: A atenção à saúde do paciente ou coletividade deve pressupor a qualidade da 

assistência. Para tanto, considera–se segurança do paciente como um fundamento básico e 

primordial para a qualidade do cuidado em saúde, que pode ser definida como a redução do risco, 

ao mínimo possível, de danos desnecessários relacionados à atenção à saúde. A Teoria 

Ambientalista de Florence Nightingale, que vislumbra a inter–relação existente entre o indivíduo e o 

meio no qual está inserido, possibilita uma compreensão ampliada das práticas de cuidado e 

segurança do paciente. Objetivo: Apresentar as contribuições da Teoria Ambientalista de Florence 

Nightingale para a segurança do paciente. Metodologia: Trata–se de um recorte de um estudo de 

revisão bibliográfica com abordagem qualitativo–descritiva desenvolvido para o XVII Seminário 

Integrador do Curso de Enfermagem da UNIVALE para o qual foram consultados referenciais 

encontrados na BVS Brasil, BVS Enfermagem, SciELO e Capes. Resultado: A Teoria 

Ambientalista de Florence Nightingale, quando aplicada à segurança do paciente, possibilita a 

compreensão de que o cuidado em saúde está condicionado a diversos fatores, os quais 

compreendem os aspectos administrativos, físicos, humanos e materiais. A Teoria Ambientalista 

fornece ao enfermeiro o entendimento sobre como o meio, no qual o paciente está inserido, 

interfere na saúde e na segurança do paciente. Esta percepção torna possível compreender que 

locais com higiene precária, infraestrutura inadequada e ausência de recursos materiais suficientes, 

por exemplo, comprometem a segurança do paciente. Conclusão: A Teoria Ambientalista de 

Florence Nightingale torna possível identificar fatores e condições ambientais que comprometem a 

segurança do paciente e desqualificam a assistência à saúde do mesmo ou coletividade. Apoio: 
ProUni.  
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Governador Valadares – MG 
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Palavras–chave: Micro–organismos, unidade de terapia intensiva, infecção hospitalar, equipe de 

enfermagem 

 

Introdução: O reconhecimento de novos agentes infecciosos e o ressurgimento de manifestações 

que há algum tempo estavam controlados estão gerando um novo cenário na medicina. A 

consequência do uso desenfreado e inadequado dos antimicrobianos movimenta um processo de 

seleção microbiológica cada vez maior. Cerca 90% das Infecções Relacionadas Assistência Saúde 

(IRAS) são causadas por bactérias, especialmente enterobactérias. Objetivo: Avaliar a ocorrência 

de bactérias multiresistentes em pacientes hospitalizados em uma unidade de terapia intensiva. 

Metodologia: Trata–se de um estudo epidemiológico e retrospectivo realizado em um serviço 

privado de atenção terciária em saúde no município de Governador Valadares–MG no ano de 2015. 

O estudo ocorreu após autorização da diretoria administrativa da instituição hospitalar e aprovação 

do Comitê de Ética com número CAAE 54953316.5.0000. Resultado: Na era pré–antibiótica os 

micro–organismos predominantes eram Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus como 

causadores de infecção hospitalar. Os principais patógenos encontrados e envolvidos em infecção 

relacionada a assistência à saúde em Unidade de Terapia Intensiva na instituição estudada foram 

Klebsiella pneumoniae 15 (18,5%), Staphylococcus coagulase negativo 10 (12,3%) e Escherichia 

coli 09 (11,1%), o que demonstra mudança no perfil do grupo dos micro–organismos. Conclusão: 
Concluímos que este estudo demonstrou que embora os avanços tecnológicos estejam 

acontecendo a todo instante, ainda existem falhas no controle de antimicrobianos o que propicia o 

surgimento e evidencia de agentes infecciosos multiresistentes. Há uma necessidade de a equipe 

multidisciplinar adotar medidas preventivas e educativas que englobem ações efetivas para que 

haja um maior controle e prevenção no número dessas infecções relacionadas assistência à saúde. 

Apoio: UNIVALE.  
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Introdução: Em estudos iniciais sobre controle e prevenção de infecção hospitalar no ano de 1994, 

o Ministério da Saúde evidenciou taxa média mundial de 5%, no Brasil de 15,5%. A média aceita 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) varia de 9% a 20%. Para os pacientes que se 

encontram em UTI, de 5 a 15 % adquirem Infecções Relacionadas a Assistência em Saúde (IRAS) 

e destes 5 a 12% evoluem para óbito. Objetivo: Avaliar o número de óbitos, tempo de 

hospitalização, ocorrência de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva no Brasil entre 

os anos de 2006 a 2010. Metodologia: Revisão de literatura dos óbitos relacionados a infecção 

hospitalar,no Brasil entre os anos de 2006 a 2010. Resultado: Na unidade de terapia intensiva 

cerca de 20 a 50% dos pacientes adquirem infecção hospitalar, 60% dos casos estão relacionados 

a infecções do trato respiratório geralmente associada a ventilação mecânica. O tempo médio de 

internação na unidade de terapia intensiva é de 17,6 dias, a média de idade de 59,8 anos, a taxa de 

mortalidade foi de 48,8%. 54,8% dos pacientes eram do sexo masculino e 45,2 do sexo feminino. 

Dos pacientes que adquiriram infecção hospitalar, a taxa de mortalidade correspondeu a 57,5% em 

contrapartida, a taxa de óbitos dos demais pacientes foi de 8,3%. Conclusão: Cabe à equipe 

multiprofissional a responsabilidade de fazer e manter o controle do número de infecções 

relacionadas à assistência à saúde. A condução do tratamento em uma unidade de terapia 

intensiva associado à condição dos pacientes tem uma influência direta na redução dos óbitos 

relacionados às IRAS. Os dados obtidos no Brasil são pouco divulgados o que dificulta o 

conhecimento e a dimensão do problema. Apoio: UNIVALE.  
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ML2331, Ag85b) 

 

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica e curável, porém permanece 

como um grave problema de saúde pública. Manifesta–se clinicamente com alterações 

dermatoneurológicas e o diagnóstico é baseado no exame clínico o que dificulta o diagnóstico 

precoce. O desenvolvimento de um teste sorológico específico e sensível é de fundamental 

importância para o diagnóstico na fase inicial da doença. Objetivo: Investigar a reatividade de 

soros de pacientes com hanseníase e contatos intradomiciliares, frente a proteínas recombinantes 

específicas do Mycobacterium leprae (ML0405, ML2055, ML2331 e Ag85B). Metodologia: Através 

do método de ELISA verificar o objetivo proposto. Resultado: O grupo de pacientes MB apresentou 

maior produção de IgG total e IgG1 em relação ao grupo controle sadio (CS), para todos os 

antígenos testados. Pacientes MB tiveram maior produção de IgG e IgM frente a ML0405 e Ag85b, 

respectivamente, quando comparados com o grupo de pacientes PB e com os grupos de contatos 

PB e MB. O grupo de contatos MB mostrou níveis de IgG aumentados frente aos antígenos 

ML2055 e ML0405, em comparação ao grupo CS. A análise da curva ROC mostrou que a produção 

de IgG1 frente ao antígenos ML0405 apresentou sensibilidade de 73,3%, especificidade de 93,8%, 

RPV+ = 11,23 e RPV– = 0,28. Observou–se uma queda significativa dos níveis de IgG contra o 

antígeno ML0405 após início da poliquimioterapia. Conclusão: os resultados sugerem que um 

teste sorológico utilizando os antígenos ML0405, ML2331, ML2055 e Ag85b poderia ser 

desenvolvido como instrumento auxiliar no diagnóstico da hanseníase. Medidas preventivas como 

acompanhamento e quimioprofilaxia poderiam ser implementadas nos contatos intradomiciliares 

soropositivos. O acompanhamento dos níveis de anticorpos específicos para ML0405 pode 

representar uma estratégia eficiente para monitorar a evolução do tratamento. A produção de IgG1 

frente ao antígeno ML0405 representa o teste com maior acurácia, comparados aos demais 

isotipos e antígenos estudados. Apoio: FNS/MS TC 304/2013/UFJF, FAPEMIG, CAPES, CNPq, 

UNIVALE.  
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Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos pela fisioterapia no ambulatório de lesões da 
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Pedro Paulo Loiola Leite; Ana Paula dos Anjos Teixeira; Iraci Alves de Sousa; Luan de Freitas 

Prado; Ana Maria Germano de Rezende; Sabrina Gomes de Morais (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: ambulatório de lesões, úlceras crônicas, fisioterapia 

 
Introdução: O Ambulatório de Lesões é um ambiente de ensino e prestação de serviços da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE criado pelo curso de enfermagem para associar a 

formação teórica do acadêmico junto ao ensino pratico. Tem como objetivo prestar atendimento 

multidisciplinar aos indivíduos com úlceras crônicas. A equipe atualmente é composta por 

acadêmicos e professores dos cursos de enfermagem, fisioterapia, nutrição e por um médico. 

Objetivo: Traçar o perfil dos pacientes atendidos pela fisioterapia no ambulatório de lesões no 

período de março a setembro de 2015. Métodos: Trata–se de um estudo descritivo transversal com 

coleta de dados em prontuários. Resultado: Foram atendidos 9 pacientes com média de idade de 

69,7 anos, sendo 88,9% (8) do gênero masculino e 11,1% (1) do gênero feminino. 66,7% (6) 

apresentam úlcera venosa crônica, 11,1% (1) úlcera neuropática, 11,1% (1) úlcera isquêmica e 

11,1% (1) úlcera isquêmico–neuropática. Destes 44,5% (4) não apresentam comorbidades, 22,2% 

(2) apresentam diabetes, 11,1% (1) hipertensão arterial, 11,1% (1) diabetes e psoríase e, 11,1% (1) 

osteoporose e 100% das lesões são recidivas. Conclusão: Com base nos dados obtidos observa–

se que o gênero masculino é o mais acometido, sendo as úlceras venosas crônicas as mais 

frequentes. O tratamento de úlceras crônicas envolve o acompanhamento multidisciplinar. O 

fisioterapeuta é um profissional importante na equipe contribuindo tanto para a cicatrização da 

lesão, quanto para evitar recidivas. O conhecimento do perfil do paciente é importante para melhor 

definição das estratégias de tratamento, aumento da eficiência do mesmo.  
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Aplicação de técnicas moleculares para diagnóstico precoce da hanseníase 
 

Rafael Silva Gama, Márcio Luís Moreira de Souza, Pedro Henrique Ferreira Marçal, Lorena Bruna 

Oliveira, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 

 

Palavras–chave: Hanseníase, Diagnóstico precoce, qPCR e LAMP 

 
Introdução: Métodos bacteriológicos clássicos para identificação de bactérias patogênicas não 

podem ser aplicados para o diagnóstico de hanseníase, sobretudo pela impossibilidade de cultivo in 

vitro do M. leprae. O exame histopatológico e a baciloscopia tem sido utilizados como métodos 

auxiliares para a classificação clínica dos casos. O advento de técnicas de biologia molecular com 

boa especificidade e alta sensibilidade tem sido avaliadas como ferramentas de diagnóstico 

precoce na hanseníase. Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicação de técnicas 

moleculares (qPCR e LAMP) para o diagnóstico precoce da hanseníase em pacientes e seus 

contatos domiciliares assintomáticos. Resultado: Na primeira parte do estudo, participaram 156 

indivíduos, sendo 43 casos índices e 113 contatos domiciliares. A qPCR foi realizada para 

amplificar fragmentos 16S rRNA, específicos para o M. leprae. Em nossos resultados a PCR foi 

positiva com o primer 16S rRNA em 21 (48,84%) dos 43 pacientes diagnosticados com hanseníase 

enquanto a baciloscopia foi positiva em apenas 13 (30,23%) pacientes. Em relação aos contatos 

domiciliares 27 (23,89%) dos 113 indivíduos apresentaram DNA bacilar. Conclusão: Desta forma, 

a qPCR mostra–se promissora para o acompanhamento e o tratamento profilático dos contatos 

positivos na qPCR. Na segunda etapa do estudo, a técnica LAMP será avaliada para diagnóstico 

de hanseníase, considerando a tecnologia economicamente acessível e a possibilidade de 

incorporação no serviço de saúde.  
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Prevalência e determinantes da disfunção erétil em Governador Valadares, sudeste do Brasil 
 

Rafaela de Abreu e Silva, André Alves Tavares, Ione Maria de Matos (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV 

 

Palavras–chave: Disfunção Erétil, IIEF, Governador Valadares 

 

Introdução: Disfunção Erétil (DE) é a incapacidade, constante ou recorrente, de obter ou manter 

uma ereção que permita a atividade sexual. A DE é um sintoma e não uma doença, pode atingir os 

homens de qualquer idade, tornando–se mais frequente com o avançar dos anos, afeta mais de 

150 milhões de homens em todo o mundo. Objetivo: Identificar a prevalência de DE e potenciais 

fatores correlatos na população masculina geral em Governador Valadares (GV). Metodologia: 
Avaliação da DE foi realizada pelo Índice Internacional de Função Erétil acrescido de informações 

referentes a características demográficas, história médica pregressa e hábitos de vida. Os 

questionários foram aplicados nos 19 setores de GV, maneira como são distribuídos os bairros na 

cidade, em homens com idade entre 20 e 75 anos. Resultado: Dos 290 questionários respondidos, 

foram invalidados 31 e validados 259. Dos questionários validados 151 (58,3%) não apresentaram 

DE, 84 (32,4%) apresentaram DE leve, 6 (2,3%) apresentaram DE moderada e 18 apresentaram 

DE grave (7%). A faixa etária predominante na pesquisa está entre 20 e 30 anos, seguidos da faixa 

entre 31 e 40 anos. Nessas faixas, a predominância foi a ausência de DE, o que pode ter 

influenciado no resultado geral da pesquisa. Na faixa entre 51 e 70 anos predominou a presença de 

algum grau de DE, coincidindo com a presença de: e/ou hipertensão, diabetes, colesterol alto, 

depressão, ansiedade, câncer de próstata. Os que não apresentaram DE, em sua maioria, não 

apresentaram queixas para as doenças relacionadas acima. O fator predominante para DE leve e 

grave foi ansiedade e para DE moderada, hipertensão. Em todos os níveis de escolaridade houve 

presença de algum grau de DE e a maioria dos fumantes apresentaram DE. Conclusão: Em GV, a 

maioria da população masculina não apresenta DE e a presença de DE está relacionada a faixa 

etária, histórico médico, cujos fatores preponderantes, são ansiedade e hipertensão e estilo de 

vida. Apoio: Pró– reitoria de pesquisa da UFJF (ProPesq).  
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Caracterização sociodemográfica e construção de genogramas de núcleos familiares com 
hanseníase em um município do leste de Minas Gerais – Brasil 
 

Rodrigo de Paiva Souza; Érica Cesário Defilipo; Márcio Luís Moreira de Souza; Cibele Velloso 

Rodrigues; Lúcia Alves de Oliveira Fraga (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV 

 

Palavras–chave: Hanseníase; Genogramas; Doenças Infecciosas; Território; Saúde Pública 

 

Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, que permanece como um problema 

de saúde pública no Brasil. Embora existam outros fatores de risco envolvidos na transmissão da 

doença, a consanguinidade se mostra como uma possível associação de causalidade a ser 

investigada. A partir deste contexto genético, e com a modernização de técnicas em saúde, se 

torna relevante a construção de genogramas, durante a vigilância do núcleo familiar, intra e 

extradomiciliar, considerando as diferentes formas de convivência que o indivíduo está exposto em 

um dado território. Objetivo: Caracterizar o perfil sociodemográfico, analisar a distribuição da 

doença e investigar fatores genéticos associados à hanseníase. Metodologia: O estudo foi 

realizado no munícipio de Inhapim – MG, utilizando um questionário para caracterizar o perfil 

sociodemográfico bem como genogramas para representação gráfica das famílias acometidas pela 

hanseníase. Nos genogramas foram representadas as diferentes gerações, considerando fatores 

como o contato intra e extradomiciliar e vacinação BCG. Resultado: O grupo de estudo foi 

constituído por 2 famílias (A e B), totalizando 22 indivíduos. Na Família A, participaram 2 casos 

índices de hanseníase e 9 contatos. Na Família B, 1 caso índice, 9 contatos e 1 caso suspeito. Nos 

genogramas foram representadas gerações residentes e não residentes no domicílio, sendo 

destacado: identificação; idade; relações familiares; além de eventos como morte, casamentos e 

separações. Após a coleta de todas as informações os dados foram inseridos no programa 

software Wingeno, versão 1.1.2.2. Conclusão: O acompanhamento dos contatos com a aplicação 

do genograma permitiu identificar um caso suspeito de hanseníase. O indivíduo foi submetido a 

exames complementares para fechamento do diagnóstico. Acredita–se que a cadeia de 

transmissão só poderá ser interrompida na medida em que os contatos de maior risco forem 

diagnosticados precocemente. Apoio: FNS / SVS/MS/UNIVALE/UFJF/Fapemig.  
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Hanseníase, da Universidade à comunidade: Busca ativa de casos e contatos no município 
de Governador Valadares e entorno 
 

Rodrigo de Paiva Souza; Lorena Bruna Pereira de Oliveira; Pedro Henrique Ferreira Marçal; Érica 

Barbosa Magueta; Rafael Silva Gama; Lúcia Alves de Oliveira Fraga (Orientadora) 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV; Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Hanseníase, Busca Ativa, Doenças Infecciosas, Saúde Pública, Educação Médica 

 
Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa constituindo um problema de saúde 

pública no Brasil. A implementação de programas que estimulem a disseminação do conhecimento 

à cerca da doença são estratégias relevantes no combate à hanseníase. O projeto atende as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Medicina no que se refere à 

formação das competências de educação em saúde e comunicação. O presente projeto está de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFJF que prevê “Fortalecer a inserção 

local, regional e nacional da Universidade, buscando novas parcerias”. Objetivo: Realizar busca 

ativa de casos e contatos de hanseníase e desenvolver ações de educação em saúde nas 

comunidades residentes em áreas de alto risco, no município de Governador Valadares e entorno. 

Metodologia: A população alvo, representada por casos e contatos de hanseníase, foi convidada a 

partir de uma campanha na localidade selecionada. Os participantes foram submetidos ao exame 

dermatoneurológico, após o preenchimento de um questionário sociodemográfico. Os casos 

suspeitos foram submetidos a exames complementares. Estas atividades aconteceram no âmbito 

das UBS/ESF e das escolas públicas, com a participação de acadêmicos de Medicina e 

profissionais de saúde. Durante a intervenção foram promovidas palestras abordando temas de 

prevenção, transmissão e tratamento da hanseníase. Resultado: No município de Inhapim – MG, 

foi realizada a campanha “Dia da Mancha”, onde foram atendidos 156 indivíduos, dos quais 107 

(76%) do gênero feminino e 33 (24%) masculino. A faixa etária atendida variou de 1 a 95 anos. Os 

casos de suspeita de hanseníase foram encaminhados para biópsia, histopatológico e BAAR. 

Identificou–se outras alterações dermatológicas como Psoríase, Melanose e Leucodermia Solar. 

Conclusão: A busca ativa de casos e contatos permitiu o encaminhamento de casos suspeitos de 

hanseníase para o fechamento do diagnóstico e tratamento. Apoio: FNS/SVS/MS/UNIVALE/UFJF/ 

Fapemig.  
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Estudo clínico–epidemiológico e laboratorial das doenças gástricas associadas à infecção 
pelo Helicobacter pylori no Leste de Minas Gerais 
 

Rômulo César Leite Coelho, Cibele Velloso Rodrigues, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Roni Arley 

Silva Duque, Rafael Silva Gama, Waneska Alexandra Alves, Pauline Martins Leite, Daniel 

Alvarenga, Marcio Souza, Polibio Guedes, Altair de Carvalho, Gulnara Patrícia Borja–Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV; 

Hospital Bom Samaritano 

 

Palavras–chave: Helicobacter pylori; gastrite, prevalência 

 

Introdução: A infecção pelo Helicobacter pylori (H. pylori) apresenta uma prevalência global 

constatada. O distrito rural Córrego do Melquíades do município de Governador Valadares/MG é 

considerada área endêmica de infecção por H. pylori com prevalência de infecção de 69,9% como 

demostrado em estudos anteriores. Objetivo: Determinar a prevalência atual e efetuar o tratamento 

e acompanhamento clínico laboratorial.  Métodos: Trata–se de um estudo observacional 

transversal analítico para identificar fatores de risco para infecção por H. pylori e efetuar o 

acompanhamento terapêutico e laboratorial durante dois anos. Resultado: Após cálculo amostral, 

os indivíduos estão sendo submetidos a uma avaliação clínica e encaminhamento a endoscopia 

digestiva Alta (EDA) com Teste da Urease e biópsia. Do material recolhidos serão efetuados 

exames histopatológicos, imunohistoquímicos, microbiológicos e de genética humana. Os casos de 

infecção por H. pylori receberão tratamento seguindo o esquema tríplice Anti–H. pylori com a 

medicação Omepramix (Omeprazol 20mg, Clarintomicina 500mg, amoxicilina tri–hidratada 500mg). 

Após a conclusão do tratamento e visando avaliar a cura clínica os indivíduos serão submetidos 

novamente aos mesmos procedimentos laboratoriais. Este procedimento tem por objetivo analisar a 

necessidade de retratamento conforme recomendações do III Consenso Brasileiro de H. pylori. 

Durante o tratamento, e a cada 6 meses durante 2 anos, serão realizadas ações de educação e 

prevenção em saúde e, além disso, os resultados da presente pesquisa serão convertidos em um 

material que possa subsidiar ações posteriores para intervenção e promoção em saúde 

relacionados à infecção estudada. Conclusão: O estudo encontra–se no inicio de sua execução e 

é de natureza prioritária pela falta de medidas de intervenção efetivas na população em risco. 

Apoio: Hospital Bom Samaritano, Laboratório Alvarenga, Laboratório Ache.  

gulnara.borja@univale.br  
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Acompanhamento de pacientes com hanseníase e contatos familiares atendidos no 
CREDEN–PES: Construção de Genograma 
 

Sarah Ferreira Milholo, Alexandre Castelo Branco, Regina Lúcia Barbosa Cipriano, Flávia 

Rodrigues Pereira, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV, CREDEN–PES – Centro de Referência em 

Doenças Endêmicas e Programas Especiais 

 

Palavras–chave: hanseníase, contato familiares, genograma, CREDEN–PES 

 

Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de difícil diagnóstico e o Brasil é o 

segundo país com a maior taxa de detecção de casos novos. O M. leprae possui alta infectividade 

e baixa patogenicidade. A principal forma de transmissão ocorre por meio da eliminação dos 

bacilos pela via área. Os casos devem ser tratados e os demais orientados sobre transmissão, 

período de incubação e sinais e sintomas. Adicionalmente, deve–se aplicar a vacina BCG nos 

contatos sem cicatriz prévia ou com apenas 1, na ausência de sinais e sintomas. Objetivo: 
Conhecer melhor a distribuição da hanseníase em grupos familiares, por meio do genograma. 

Metodologia: Os pacientes atendidos no CREDEN–PES foram convidados a participar do estudo e 

seus respectivos contatos familiares. Após assinatura do TCLE, foi aplicado um questionário e 

retiradas informações dos prontuários. Em seguida, amostras de sangue foram coletadas para 

futuras investigações do perfil imunológico e características genéticas das famílias do estudo. 

Resultado: Inicialmente, foram identificados 2 núcleos familiares de maior relevância para o 

estudo, já que envolvia membros com idade ≤ 15 anos. O núcleo familiar X, constituído pelo pai, 

que já havia recebido tratamento específico para hanseníase, um filho de 15 anos, que apresentou 

sintomas da doença (MB, IB de 3,5 e 1 cicatriz de BCG) e 3 contatos familiares intradomiciliares. O 

núcleo familiar Y, tendo como caso índice, 1 criança de 4 anos, com diagnóstico PB e 4 contatos. 

Posteriormente, a tia da criança foi diagnosticada como PB, tendo 1 contato, que apresentava 1 

cicatriz de BCG. Conclusão: A partir dos dados coletados, realçamos a importância do Serviço de 

Saúde no sentido de identificar os focos de transmissão da doença e o acompanhamento dos 

respectivos contatos, quer sejam familiares intra ou extradomicliares e ainda aqueles que são de 

convívio social. Apoio: FAPEMIG / UFJF / UNIVALE / CREDEN–PES / SMS / GV.  
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Ausência de Hemocentro na região do Vale do Aço e o impacto sobre a saúde pública 
 
Sylvia Fátima Gomes Rocha; Maria Terezinha Silva Neta; Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Hemocentro, Vale do Aço, impacto, saúde pública 

 

Introdução: “Nas últimas décadas os transplantes de órgão cresceram 84%, as cirurgias 

cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam 

acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua 

solidariedade. Esse gesto está em suas mãos, sejam para quem for, seja um doador, procure um 

hemocentro mais próximo." Essa foi a campanha de doação de sangue de 2014. Esta preocupação 

é maior em algumas regiões como o Vale do Aço, que conta com 4 cidades: Coronel Fabriciano, 

Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso, com população estimada em 400 mil habitantes, que 

representa uma região rica, com polo industrial significativo, geradora de recursos, 04 grandes 

hospitais, mas não conta com centro de capacitação e processamento de sangue e 

hemoderivados, o hemocentro. Esta problemática acarreta agravos à saúde pública, uma vez que o 

hemocentro mais próximo se encontra a 100km, na cidade de Governador Valadares (GV) e 

número reduzido de doadores se dispõem a enfrentar essa distância. Diante desse crescente 

aumento da necessidade de sangue, nas últimas décadas, GV terá condições de continuar 

suprindo essa necessidade, levando–se em consideração a dificuldade de capacitação de sangue, 

em virtude da distância entre as cidades? Objetivo: Conscientizar bem como questionar os órgãos 

competentes a cerca da problemática. Retratara dificuldade de mobilizar doadores de sangue para 

viajarem até o Hemocentro de GV, e ainda, promover esta mobilização, a fim de manterem o 

hemocentro de GV abastecido. Metodologia: Será realizada entrevista com representantes de 

hospitais na região do Vale do Aço e governantes a fim de produzir um documentário. Resultados 
e Conclusão: Espera–se que o documentário traga sensibilização de autoridades competentes 

frente à problemática para que as demandas locais possam ser supridas. Apoio: IFMG–GV.  
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A importância da nutrição no âmbito da atenção básica, da coleta de dados relacionados ao 
estado nutricional realizado pelo SISVAN e o uso da internet para amostragem pública 
destes dados  
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nutricional; Usuários da atenção básica 

 
Introdução: O SISVAN realiza o monitoramento do estado nutricional e alimentar da população 

brasileira através da coleta de dados e informações, o que auxilia na construção de um perfil 

epidemiológico de determinado município ou região. É um sistema de informação que tem por 

objetivo fazer o diagnóstico descritivo e analítico da situação alimentar e nutricional da população 

brasileira e através dos dados coletados é possível traçar metas para a promoção da saúde o que é 

de grande importância para a população, principalmente porque nos últimos anos tem aumentado a 

prevalência de obesidade e desnutrição no Brasil, e ações de conscientização que atuam de forma 

essencial para a erradicação dessas e outras doenças relacionadas a alimentação inadequada. 

Objetivo: Demonstrar através de dados a importância epidemiológica da coleta de informações 

com relação ao estado nutricional da população. Metodologia: Através do site SISVAN Web foi 

realizado uma pesquisa do estado nutricional da população do município de Governador Valadares 

nos anos de 2010 à 2015, e a coleta de artigos científicos nas plataformas Google acadêmico e 

Scielo. Resultado: Os dados coletados de 2010 a 2015, realizado em adultos usuários da atenção 

básica cadastrados no SISVAN, mostrou que nesses 5 anos houve maior prevalência de Eutrofia, 

seguido de sobrepeso na população de Governador Valadares, demonstrando também índices 

elevados de Obesidade de Grau I, II e III.. Conclusão: O SISVAN é um instrumento de 

monitoramento de situações de risco nutricional para os municípios e estados, bem como para 

posterior avaliação e acompanhamento de ações e programas implantados, possibilitando prevenir 

agravos à saúde e reverter ao quadro de normalidade, quando possível. As estratégias de 

promoção e de prevenção em saúde devem ser priorizadas e subsidiadas pelos órgãos públicos 

visando a minimização de agravos.  
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Enterobius vermiculares 
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Palavras–chave: Parasitose, Nutrição, Prevenção 

 

Introdução: O Enterobius vermiculares é um parasito que possui como único hospedeiro o homem. 

Este parasito provoca uma doença denominada enterobiose, enterobíase ou oxiurose, sendo de 

alta prevalência em crianças em idade escolar. Objetivo: Visa relatar a patologia que este parasito 

provoca, bem como a sua importância, sinais clínicos, ciclo biológico do parasito, a morfologia do 

mesmo, formas de transmissão e de diagnóstico da patologia, tanto clínico quanto laboratorial, 

métodos de profilaxia e tratamento da mesma. Métodos: Este trabalho é um documentário e foi 

elaborado como parte da disciplina de Parasitologia e Saneamento do 3o. período do curso de 

Nutrição da UNIVALE, sendo a pesquisa realizada em artigos, Internet e livros. Resultado: o 

Enterobius vermiculares possui ciclo monoxênico (apenas um único hospedeiro), apresenta 

dimorfismo sexual com algumas características comuns aos dois sexos, com diferentes formas de 

transmissão (heteroinfecção; indireta; auto–infecção externa ou direta; auto–infecção interna e 

retroinfecção); os sinais clínicos são desconforto, prurido anal, nervosismo, insônia, vaginite, 

metrite, salpingite e ovarite; a profilaxia se dá por medidas sanitárias e gerais e o tratamento é 

medicamentoso. Conclusão: Este relato se torna importante uma vez que o conhecimento sobre 

este parasito oferece mais opções de combate às causas da enfermidade provocada por esse 

organismo. Há a necessidade de estabelecer metas de saneamento para a população e de hábitos 

de higiene pessoal, como a adequada higienização das mãos, e também dos alimentos, como 

métodos preventivos desta parasitose.  

 

tendresseteatini@hotmail.com 

 

 

 

180 
 



 
 
A incidência de sífilis congênita no município de Governador Valadares nos anos de 2010 a 
2015 
 
Valéria de Oliveira Ambrósio, Micael Alves dos Santos, Maria Cláudia Queiroz Santos Macedo 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Sífilis Congênita, Incidência, Notificação Compulsória, Diagnóstico, Assistência 

Pré–Natal 

 

Introdução: A sífilis é uma doença bacteriana de transmissão sexual. Quando acontece durante a 

gestação, a mesma pode ser transmitida ao feto. A sífilis congênita (SC) permanece como 

problema de saúde pública no Brasil, mesmo em face às diversas ações governamentais com 

intuito de diminuir a prevalência da doença. A assistência de qualidade ao pré–natal constitui–se 

numa ferramenta valiosa para o controle da SC, cujo sucesso é complementado pela realização da 

notificação compulsória, que é possível desde 1986. A detecção e o tratamento da sífilis na 

gestante e em seu parceiro são fundamentais para o controle da mesma. Objetivo: Analisar os 

casos de sífilis congênita em recém–nascidos no município de Governador Valadares (MG) no 

período de 2010 a 2015. Métodos: Estudo ecológico, cuja unidade de análise foi o município de 

governador Valadares, utilizando dados secundários do Comitê de Prevenção de Mortalidade 

materna, neonatal e infantil, SINAN, SIM e SINASC no período de 2010 a 2015 de pessoas 

residentes no município. Para conhecer o número de casos de SC foi construída uma base de 

dados única e a incidência foi calculada por ano para o período de 2010 a 2015. Resultado: Os 

casos de SC no município vêm crescendo vertiginosamente, sendo a incidência de 3,2/1000; 

3,9/1000; 6,6/1000; 8,0/1000; 12,8/1000; 21,2/1000 nascidos vivos, respectivamente entre os anos 

de 2010 a 2015. Dos 207 casos de SC registrados no período, foi constatado que 80,19% das 

mães fizeram o pré–natal. Em analise destes casos ainda identificamos que o diagnóstico da SC 

aconteceu entre 1 e 5 dias após o nascimento, sendo essencial ao tratamento precoce Conclusão: 
A SC congênita continua como um desafio para a saúde pública, cujas intervenções realizadas não 

surtem o resultado esperado. Essa realidade é observada pelo crescimento de casos, mesmo com 

a elevada cobertura de pré–natal.  
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Paróquia Nossa Senhora de Lourdes: história do início aos dias atuais e sua importância na 
comunidade 
 

Artur Alves Amaral; Anne Prates Souza; Sthael Cristina Moreira de Souza Teixeira; Patrícia Falco 

Genovez (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: paróquia, comunidade, história, arquiteto, preservar 

 
Introdução: O trabalho do arquiteto está além da ideia do construir algo novo, também faz parte 

nessa formação a ideia de trabalhar com o antigo, com o que já foi construído, que é um trabalho 

de grande responsabilidade, que deverá resgatar as memórias inseridas em cada detalhe da 

construção e criar meios de preservar a mesma. Objetivo: Identificar um bem cultural na 

mesorregião do Vale do Rio Doce e sua importância para a comunidade a qual está inserida, 

contando sua história do início até os dias atuais. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente 

definiu como objeto de estudo a categoria território; posteriormente, identificou–se o bem cultural 

que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário 

Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu 

entrevistas com informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria território, o grupo 

de trabalho identificou como Referência Cultural a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, destacando 

sua importância cultural para a cidade. Conclusão: A paróquia está situada na cidade de 

Governador Valadares/MG, entre as ruas Israel Pinheiro e Pedro Lessa, no bairro de Lourdes. É 

uma igreja católica com intuito de realizar atividades religiosas e sócio educativas para a população 

local. Uma das primeiras igrejas da cidade, fundada em 1962, com o projeto de um engenheiro de 

Belo Horizonte/MG e, com o auxílio de outros profissionais de Governador Valadares. Construída 

em apenas 3 anos a igreja é uma referência tanto pela sua arquitetura quanto pelo seu valor 

histórico e cultural.  
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A instituição do voto distrital e a falta de representatividade partidária nas eleições 
proporcionais – possível melhoria no processo eleitoral 
 

Clenio Ricardo Fonseca Santos; Ranidson Gleyck Amâncio e Souza 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: partidos políticos; representatividade; voto distrital 

 

Introdução: O sistema eleitoral permite a eleição de candidato que não recebeu maioria de votos, 

mas pelos votos na legenda, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas um partido 

em si. Há 9 projetos no Senado Federal para se implantar o voto distrital e eliminar a eleição do não 

votado pela maioria. Objetivo: Investigar se a adoção de um sistema eleitoral de voto distrital 

contribui para a melhoria da representatividade dos eleitos junto ao eleitorado. Metodologia: 
Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e leis. Resultado: O cidadão ainda não 

vincula o candidato ao programa e ideologia de determinado partido, restringindo a sua percepção 

apenas à pessoa. O distanciamento entre eleitorado e partidos políticos traz distorções como eleger 

indivíduos que são dissociados do contexto político, ofendendo a democracia eleitoral pois não 

representam o ideal do eleitorado, afastando o cidadão da política. O rompimento desta realidade 

passa pela mudança do sistema eleitoral aproximando o candidato do eleitorado, diminuição de 

custos e maior transparência com gastos de campanha, e fortalecimento da política partidária. 

Conclusão: O partido, visto pelos eleitores, não é relevante para o processo eleitoral, nem possui 

ferramentas que o torne caro ao eleitor, deixando de cumprir o seu papel de difusor de ideologia, da 

defesa de um programa de ações relevantes no contexto municipal, estadual ou nacional. Para 

apresentar uma possível solução que contorne estas distorções, propõem–se a implantação do 

voto distrital em substituição ao sistema proporcional de eleição para vereadores.  
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A relevância da expressão “templo” para fins de aplicação da imunidade religiosa no estado 
laico brasileiro 
 

Fernanda Furtado Altino Machado D’Oliveira Costa 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE ; Faculdade Unida de Vitória 

 

Palavras–chave: Estado, liberdade religiosa, imunidade tributária 

 

Introdução: A Constituição Federal de 1988 consagra, expressamente, a liberdade religiosa e de 

crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos, bem como a proteção dos locais do seu 

efetivo exercício e as suas liturgias. Buscando assegurar a liberdade de manifestação religiosa o 

texto constitucional prevê a imunidade tributária dos templos de qualquer culto. Objetivo: 
Demonstrar o alcance da imunidade tributária de acordo com as diferentes interpretações da 

expressão “templo”. Metodologia: Revisão bibliográfica confrontando as literaturas de diferentes 

doutrinadores. Resultado: Diante de previsão na CR/88 percebe–se o favorecimento tributário aos 

templos de qualquer culto por meio do não pagamento de impostos no tocante às suas atividades 

essenciais. No entanto, o emprego da expressão “templo” faz surgir grande celeuma na seara 

jurídica. Enquanto, para alguns, templo seria o local onde se realiza o culto, ainda que não adstrito 

ao prédio propriamente dito, para outros a regra imunizante faria menção ao todo que compõe a 

instituição religiosa, tratando a expressão como uma mera figura de linguagem. Ademais, 

claramente se depreende do texto constitucional que a imunidade dos templos não se encontra 

restrita apenas às vertentes religiosas de maior aquiescência social ou notória representatividade. 

Conclusão: Uma vez ausente qualquer distinção dessa natureza na CR/88 as imunidades 

tributárias abarcariam qualquer tipo de crença como rege o conceito de laicidade do Estado 

brasileiro que, em respeito à liberdade religiosa e de crença confere proteção aos cultos religiosos. 

No entanto, a questão transcende as balizas do Direito Tributário sendo imperiosa a análise do 

conceito de templo religioso para determinar o alcance da imunidade tributária.  
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A diferença entre laicidade e laicismo no âmbito do Estado brasileiro 
 

José Luciano Gabriel 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Faculdade Unida de Vitória 

 

Palavras–chave: Estado, religiões, laicidade, laicismo 

 

Introdução: As discussões acerca da forma de relacionamento entre Estado e Religiões são 

reincidentes. Historicamente foram desenvolvidas três formas de relação entre Estado e Religiões: 

confusão, união e separação. A Constituição da República de 1988 determinou a separação como 

padrão de relação entre o Estado brasileiro e as religiões estabelecendo o que se denomina estado 

laico. Objetivo: Demonstrar a diferença entre laicidade e laicismo e evidenciar que o Estado 

brasileiro opta pela laicidade. Metodologia: Revisão bibliográfica estabelecendo confronto entre 

literaturas de orientação teórica diferente. Resultado: A partir da determinação prevista no artigo 

19 da CR/88, entre outras consequências, pode–se destacar que a tese utilizada pelo constituinte é 

a da laicidade e não a do laicismo. A laicidade aduz que Estado e Religião não interferem um nos 

assuntos do outro, ou seja, fica vedado ao Estado interferir nos assuntos concernentes às questões 

de ordem religiosa, bem como proibido de facilitar ou dificultar o exercício das atividades praticadas 

pelas religiões; o laicismo, por sua vez, sustenta certa intolerância com relação às manifestações 

religiosas, desenvolvendo estratégias que mitigam o exercício das liberdades ligadas à crença 

religiosa. O laicismo fomenta o ateísmo e cria um clima de rivalidade entre o Estado e as Religiões. 

Outra consequência liga–se à garantia das diversas liberdades religiosas decorrente da laicidade, 

em outras palavras, o estado laico se efetiva na garantia das diversas possibilidades de exercício 

de crença, não priorizando qualquer forma de crer, cultuar ou viver a fé. Conclusão: Não é salutar 

traduzir a laicidade do Estado brasileiro por laicismo. O Estado brasileiro não é ateu, não tem 

aversão às diversas religiões; o Estado brasileiro é tolerante e convive com as religiões sem 

interposição de obstáculos. A laicidade é sinônima da pluralidade religiosa e não de cerceamento 

da atuação das religiões.  
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Liberdade religiosa e a garantia da dignidade da pessoa humana 
 

José Luciano Gabriel 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Faculdade Unida de Vitória 

 

Palavras–chave: Liberdade religiosa, dignidade humana, princípios, conflitos 

 

Introdução: Entre as liberdades garantidas pelos estados de direito modernos está a liberdade 

religiosa; para alguns estudiosos essa liberdade encontra–se na gênese das lutas pelas liberdades 

individuais e constitui–se como direito que contribui para efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, ainda que não possa ser compreendida, a liberdade religiosa, como princípio 

absoluto. Objetivo: identificar a natureza jurídica do princípio da liberdade religiosa; demonstrar 

que tal garantia contribui para efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e que este 

não pode ser compreendido de modo absoluto. Metodologia: Revisão bibliográfica estabelecendo 

confronto entre literaturas de orientação teórica diferente. Resultado: A Constituição da República 

de 1988 consagra a proteção à liberdade religiosa em seu art. 5º, inciso VI, assegurando a 

liberdade de crença, o livre exercício de cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas 

liturgias. Essa proteção é considerada direito fundamental dos indivíduos e cláusula pétrea, não 

podendo sofrer alteração que decote seu conteúdo. Uma primeira consequência desse tratamento 

à liberdade religiosa é que o mesmo contribui com a materialização do princípio da dignidade da 

pessoa humana, inscrito no art. 1º, inciso III da CR/88, considerando que desrespeitar a crença 

religiosa de alguém é interferir diretamente em sua dignidade. Mas o valor dessa proteção não o 

torna absoluto, afinal, há outros princípios constitucionais hierarquicamente tão importantes quanto 

a garantia da liberdade religiosa, assim, havendo conflito entre o direito de liberdade religiosa e 

outros direitos constitucionalmente previstos, torna–se necessária a adoção de critérios 

hermenêuticos capazes de solucionar a aparente antinomia. Conclusão: Ainda que a liberdade 

religiosa não possa ser compreendida de modo absoluto, deve ser protegida e estimulada a fim de 

contribuir com a promoção da dignidade da pessoa humana.  
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Entre o legal e o real: um debate sobre o desrespeito às religiões de matriz africana no 
território brasileiro 
 

Josélia Fernandes dos Santos; Alvimar da Cunha Martins; Carlos Cezar de Almeida; Jean Carlos 

Ferreira Moura; Larissa Rodrigues Moura; Pablo Moraes; Roseane Bernardino de Sena; Haruf 

Salmen Espíndola (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Religiões de matriz africana, Direito, Discriminação, Território religioso 

 
Introdução: A CF/1891 em seu art. 72 §7º já proclamava o Estado laico e a liberdade religiosa no 

território brasileiro, sendo garantido à população o direito à liberdade de crença. Ainda assim, 

parece que não é resguardado o respeito perante a sociedade quando se trata de adeptos das 

religiões de matriz africana. Este trabalho de pesquisa discute a contradição entre o direito à 

liberdade de crença religiosa e a intolerância para com essas religiões no território brasileiro. 

Objetivo: Verificar as contradições entre o direito à liberdade de crença religiosa no ordenamento 

jurídico brasileiro e a intolerância para com as religiões de matriz africana nesse território. 

Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos científicos que versam sobre o objeto da pesquisa. 

Resultado: O direito constitucional garante a liberdade religiosa e veda a intolerância desde as 

primeiras constituições. O Brasil assinou tratados que proíbem a intolerância religiosa. Diante da 

fundamentação legal apresentada, observa–se que embora atualmente seja considerada boa a 

relação entre o Estado e as religiões de matriz africana, no cotidiano social essas crenças ainda 

são concebidas como inferiores, sobretudo às cristãs. Tal intolerância é exemplificada pelos 

ataques por parte das denominações neopentecostais, pela constante ausência de pais e mães de 

santo em cultos ecumênicos e demais eventos nos quais há a representação religiosa através de 

líderes espirituais católicos e protestantes e pela não validação pelos cartórios dos casamentos 

celebrados no candomblé, ao contrário do que acontece com celebrados nas igrejas cristãs. 

Conclusão: Observa–se a inexistência de igualdade no tratamento destinado às manifestações 

religiosas no território brasileiro, uma vez que as leituras efetuadas até o momento só confirmam 

que os integrantes das religiões afro brasileiras são reprimidos em suas manifestações, 

segregando–as ao ambiente do segredo e do anonimato. Apoio: UNIVALE.  
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Construção da imagem do negro na mídia 
 

Mauro Lúcio Rodrigues da Silva; Vanrochris Helbert Vieira (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Telejornalismo, vulnerabilidade, racismo, comunicação 

 
Introdução: A mídia desenvolve um importante trabalho junto à sociedade. É a partir dela que as 

pessoas se inteiram acerca da realidade política, econômica, social e cultural. A atuação da mídia 

pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. A mídia pode influenciar a 

opinião pública de forma positiva ou negativa, não se restringindo a transmitir informações, mas 

formando opiniões. Ela estabelece estereótipos de belo e feio, de bom e mal. Vários grupos são 

representados pela mídia de maneira enviesada, alguns de forma pejorativa, como é 

frequentemente o caso do negro. Objetivo: Avaliar a forma como é construída a imagem do negro 

na mídia. Metodologia: Análise qualitativa de conteúdo de seis edições do telejornal de maior 

visibilidade no país, o Jornal Nacional (JN). Resultado: Percebeu–se a nítida ação da mídia na 

construção do estereótipo do negro no JN. O mesmo é visto em situações de vulnerabilidade, 

fragilidade, miséria e pobreza. Nas poucas aparições do negro no JN, ele estava atrelado a 

doenças, serviços braçais e mal remunerados. Conclusão: Após análise de conteúdo de seis 

edições, conclui–se que o JN dá a entender que o negro no Brasil é desprovido de intelectualidade 

e capacidade de alcançar postos e cargos elevados na sociedade. A construção da imagem do 

negro se dá de forma negativa, na maioria das vezes, ele é mostrado de bermuda, chinelo de dedo 

e camiseta regata. Quanto às profissões, o negro é apresentado em trabalhos braçais e mal 

remunerados.  
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A representação do preconceito linguístico através do discurso midiático no Brasil 
 

Nataly Maier da Silva; Catia Cristina Degan Fernandes (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  
 

Palavras–chave: Preconceito, Português, Norma 

 
Introdução: Há na mentalidade dos brasileiros e, em especial, na dos falantes escolarizados, que 

têm acesso a cultura letrada, a concepção de que no Brasil não se fala ou escreve bem o 

português. Em muitos casos, a noção de certo, decorrente do ensino tradicional da gramática 

normativa, imposta pelas classes de maior prestígio, demonstra um caráter social do preconceito 

linguístico presente em nossa nação. Essa concepção abstrata que reduz a língua – atividade 

social – às páginas de uma Gramática é tão antiga que se incorporou a crenças e dogmas de 

ampla circulação na sociedade, advindos da própria mídia brasileira e de seu discurso 

preconceituoso. Objetivo: Mostrar a intolerância das pessoas com relação à linguagem que está 

em desacordo com a norma–padrão e como o discurso da mídia constitui isso. Metodologia: 
Revisão bibliográfica e abordagem teórico–metodológica preconizada pela análise do discurso. 

Resultado: Espera–se ampliar o entendimento, na área do Jornalismo, de que a língua é viva e o 

falante deve adequá–la a diversas situações de comunicação, contrapondo o discurso midiático 

que, em muitos casos, atribui valor pejorativo aos falantes das variedades estigmatizadas. Essa é 

uma suposição munida de preconceito linguístico, sem embasamento teórico acurado e que 

despreza a grande variedade linguística brasileira e sua riqueza lexical. Conclusão: Há uma 

grande diferença entre a norma–padrão e o português brasileiro. Isto é, diferença entre um padrão, 

normalmente chamado de "certo", imposto pela mídia e pelas classes de maior prestígio, e a 

atividade linguística que vigora como forma de comunicação entre os cidadãos brasileiros, 

presentes em qualquer lugar do país.  
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A influência na Identidade Nacional através do Jeitinho Brasileiro como método de resolução 
de conflitos 
 

Paulo Márcio Rodrigues Nascimento; Denise Rodrigues Alves; Hionara Ferreira Cruz; Víctor 

Ceccato Penha; Sara Edwirgens Barros Silva (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Jeitinho brasileiro, Identidade nacional, Raízes históricas, sociais e antropológicas 

 

Introdução: O Jeitinho Brasileiro é um tema complexo levando em conta que pode ser analisado 

de maneira filosófica, sociológica e antropológica. É um elemento, entre tantos da sociedade, que 

revela o modo de ser do brasileiro, como ele interage socialmente e como vê o mundo. Mostra 

como são galgadas as identidades sociais e a identidade nacional. Objetivo: Analisar a absorção 

do jeitinho à identidade nacional através do estudo das raízes históricas, sociais e antropológicas. 

Buscar compreender os malefícios do uso dessa forma “paralegal” (o jeitinho) no desenvolvimento 

social. Metodologia: Pesquisa exploratória de material bibliográfico, tendo como referência Sérgio 

Buarque de Holanda e Lívia Barbosa.  Resultado: O jeitinho é um instrumento presente no Brasil, 

utilizado de maneira corriqueira, que é perpetuado através das relações interpessoais, se 

diferenciando do mero favor. Tem diversas raízes, dentre estas, o excesso de burocratização das 

organizações brasileiras, o descompasso das normas jurídicas com a vontade social e a herança 

histórico–cultural advinda da colonização portuguesa. Pode ser entendido como benéfico e 

maléfico, porém não deixa de perder sua essência que é de burlar uma situação pré–estabelecida. 

O jeitinho traz, aparentemente, benefícios imediatos, porém ao analisar a sua reiteração a longo 

prazo veremos que ele é um obstáculo ao desenvolvimento nacional. O jeitinho é um método 

resolutivo que tem como princípio se adequar a realidade eminente, para que as vontades pessoais 

sejam exprimidas e atendidas, deixando de contribuir para o real avanço sociocultural. Conclusão: 
Para que o jeitinho entre em desuso é necessária uma educação conscientizadora quanto aos seus 

malefícios e uma mobilização social, por meio de uma participação política mais ativa, para que se 

possam criar soluções onde o cidadão não necessite apoiar–se em meios “paralegais” para a 

resolução de seus problemas. Apoio: FAPEMIG.  

 

paulomarciorn@hotmail.com 

 

 

190 
 



 
 
ST 09: Território, Natureza e Recursos Naturais  
 

Diagnóstico e análise da agricultura urbana no município de Governador Valadares – MG 
com objetivo de otimização na utilização de recursos naturais e de ordem pública  
 

Alessandro Martins de Paula, Diego Dantas Amorim (Orientador) 

Instituto Federal de Minas Gerais –IFMG–GV 

 

Palavras–chave: Agricultura Urbana, Economia Solidária, Agricultura de Subsistência, Leste de 

Minas Gerais 

 

Introdução: A agricultura Urbana é um tema cada vez mais atual, pois devido o êxodo rural, a 

população urbana aumentou e a procura por trabalho, comida e moradia aumentaram. 

Principalmente nos centros urbanos, o agricultor teve que mudar sua rotina. A luz do exposto 

chama–se atenção para o projeto “Cidade Verde”, realizado a partir da gestão municipal de 2001 a 

2003 em três cidades da América latina e Caribe: Governador Valadares (Brasil), Rosário 

(Argentina) e Cienfuegos (Cuba), que teve como objetivo a otimização dos espaços para 

Agricultura Urbana na cidade. O município de Governador Valadares, portanto teve destaque 

nacional e internacional entre 2001 e 2003. Objetivo: Objetiva–se com o projeto identificar como se 

encontra a estrutura, o apoio técnico e aplicação da lei Municipal Lei de número 5439 de 2005 que 

altera a lei 5.265 de 2003, que dispõe sobre a agricultura Urbana no município e conceitua a 

atividade como: toda a atividade destinada ao cultivo de hortaliças, plantas anuais e semi perenes, 

plantas medicinais plantas frutíferas e plantas para paisagismo. Metodologia: A metodologia se 

baseia na aplicação de questionário elaborado em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e 

Agricultura, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG e Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Social de Governador Valadares e diagnóstico visual de hortas 

urbanas presentes no município. Resultado: Este estudo encontra–se em andamento, e por este 

motivo não há resultados concretos sobre o tema. Porém, pretende–se avaliar a situação das 

hortas dos bairros: São Raimundo, Altinópolis, Penha, Morada do Vale II, Santa Helena, Santos 

Dumont II, Figueira e Jardim Perola. Conclusão: Ao final do projeto pretende–se otimizar a 

utilização de recursos naturais com o preceito de conservação da natureza assim como aumentar a 

produtividade e consequentemente a renda dos agricultores.  

 

alessandromartinsdepaula1@gmail.com 
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Cartografia de famílias de pescadores do rio Doce: comunidades de Regência – Linhares, 
Maria Ortiz e Itapina – Colatina e Mascarenhas – Baixo Guandu 
 

Bianca Pavan Piccoli; Artur Monteiro; Leonardo Aranha Nunes; Douglas Santhos; Maria Cristina 

Dadalto (orientadora) 

Universidade Federal do Espirito Santo – UFES 

 

Palavras–chave: Rio Doce, Pescadores, Cartografia, Espírito Santo 

 

Introdução: O derramamento de rejeito no rio Doce, sob responsabilidade da SAMARCO, provoca 

drásticas e ameaçadoras transformações nas condições de vida de milhares de pessoas. 

Considerando a relevância de se registrar a memória do “homem e do rio”, a UFES por meio do 

LEMM – Laboratório de Estudos do Movimento Migratório e do GIAIA – Grupo Independente para 

Análise do Impacto Ambiental, propõe a elaboração de uma cartografia sociocultural da vida de 

famílias ribeirinhas residentes em Regência, Maria Ortiz, Itapina e Mascarenhas, a partir de 

expedições ao longo do rio, considerando questões sociais, ambientais e culturais envolvendo os 

laços do ribeirinho com o rio. Objetivo: Desenvolver um estudo, utilizando arquivos orais e visuais, 

produzindo uma cartografia considerando a memória, a afetividade, a cultura, sobretudo no 

momento em que o cotidiano experimenta mudanças provocadas pelo crime ambiental. 

Metodologia: Revisão bibliográfica e expedições incluindo a história oral e envolvendo 

depoimentos e entrevistas, registros fotográficos. Resultado: Busca–se conhecer as relações 

sociais, ambientais e culturais destas famílias para com o rio Doce. Contribuir ainda com subsídios 

que sirvam de referência para a identificação e análise do processo histórico dos ribeirinhos 

afetados pelo crime ambiental, na história do presente no Espírito Santo; intensificar os 

intercâmbios institucionais, reforçando a colaboração técnico–científica e aproximando a 

universidade da comunidade. Conclusão: O crime ambiental vem provocando impacto na 

organização do cotidiano dos moradores radicados às margens do Doce, mediante este 

acontecimento, pretende se registrar “lugares de memória” reconfigurados a partir das possíveis 

transformações socioambientais em curso. Apoio LEMEM/ UFES e GIAIA.  

 

sociolobia@gmail.com 
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Conflitos ambientais: o uso e a ocupação do solo na zona de amortecimento do Parque 
Estadual do Rio Doce 
 
Claudiane Aparecida de Sousa; Pacelli Henrique Martins Teodoro (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Território, unidades de conservação, conflito ambiental 

 

Introdução: As unidades de conservação, seja de proteção integral ou uso sustentável, geram uma 

série de conflitos ambientais em seu entorno geográfico. Para este projeto, destaca–se a 

preservação de seu entorno em consonância com as regulações do Plano de Manejo, instrumento 

utilizado para mitigar os conflitos na zona de amortecimento. Portanto, a zona de amortecimento é 

de suma importância para a conservação de parques e preservação dos recursos naturais e 

serviços ambientais existentes. Por isto, a limitação do uso do entorno para fins de conservação 

gera uma série de conflitos com os agentes sociais que têm a intenção de fazer uso daquele 

espaço. Objetivo: Identificar quais são e como caracterizam os principais conflitos ambientais 

relacionados à zona de amortecimento do PERD na Comarca de Caratinga/MG. Metodologia: O 

referencial teórico estabelece interdisciplinaridade com o Direito, a Geografia e a Sociologia. A 

proposta metodológica consiste em pesquisa bibliográfica e secundária através da catalogação e 

identificação de processos administrativos e judiciais que versam sobre os conflitos ambientais. 

Resultado: A pesquisa em fase inicial permite indicar como resultados preliminares, com base na 

literatura e em observação de campo, que os principais conflitos estão ligados à própria disputa 

pelo espaço, sendo que pode variar conforme os diferentes atores sociais envolvidos, a saber: 1 – 

Qualquer dos entes federados com interesses estritamente políticos concedendo alvará para 

construções empresariais; 2 – Cidadãos desfavorecidos economicamente que desejam ocupar a 

área porque querem fazer daquele espaço sua primeira moradia ou, cidadãos de classe média/alta 

que desejam ocupar a área porque entendem que terão uma melhor qualidade de vida ali. 

Conclusão: Os resultados iniciais indicam a relevância, para este estudo, porque a identificação 

desses conflitos possibilitará medidas de mitigação e geração de novos questionamentos.  

 

claudianesousa.adv@gmail.com 
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O território e o processo de construção da identidade quilombola  
 
Islane Archanjo Rocha; Mauro Augusto dos Santos (Orientador); Matheus de Mendonça Gonçalves 

Leite (Coorientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE ; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

PUC–MG 

 

Palavras–chave: Comunidades tradicionais, Território, Identidade, Construção 

 

Introdução: No campo dos Estudos Territoriais, o estudo pauta–se em uma abordagem territorial 

sobre a luta pela manutenção da identidade quilombola. Leva–se em consideração o sujeito 

enquanto pessoa que integra determinado grupo, sendo que ele possui uma relação com o meio 

que ele cria e também o incorpora. Os costumes, as tradições e as reminiscências são como uma 

extensão biológica vinculada ao território, tendo em vista a relação própria e o sentido de 

pertencimento vivido pelos habitantes desses locais. Objetivo: Como objetivo geral quer 

compreender do processo de construção da identidade quilombola a partir do territtório. 

Metodologia: Respaldado na revisão bibliográfica e documental. Foi consultada a base de dados 

eletrônica Scielo e o portal de periódicos da CAPES, além da biblioteca eletrônica da USP e da 

UNB entre os anos 2004 e 2015. Buscou–se também acompanhar eventos e encontros que 

pautavam a questão quilombola, onde se faziam presentes lideranças de povos tradicionais, com 

destaque para o I Fórum da Terra, realizado em dezembro de 2015, na Escola Sindical 7 de 

Outubro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Resultado: Observou–se um aprofundamento no 

debate sobre a política brasileira referente a terra. No evento I Fórum da Terra, houve um espaço 

de discussão entre os grupos sociais do campo e da cidade, onde foram debatidas, principalmente, 

temáticas relacionadas à contínua luta pela possibilidade de escolha de permanência no território. 

Conclusão: Pôde–se identificar a carência de políticas de reconhecimento das comunidades 

tradicionais como patrimônio público, de gestão territorial e manutenção cultural, inclusive para o 

tombamento do patrimônio simbólico – hábitos e costumes, além do patrimônio físico. Há uma 

história de resistência e a luta compartilhada pelos quilombolas, no que importa às relações sócio–

políticas territoriais e a imbricação dos conceitos de território e identidade quilombola. Apoio: 
UNIVALE e CAPES.  

 

islane.puc@gmail.com 
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Caracterização da feira livre de base agroecológica e dos produtores agroecológicos no 
município de Governador Valadares – MG  
 
Rayane Gonçalves de Souza (Aluno), Diego Dantas Amorim (Orientador) 

Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG–GV 

 

Palavras–chave: Produção Agroecológica; Comercialização de Produtos Agroecológicos; 

Consumo; Políticas Públicas 

 

Introdução: Uma das vertentes da agropecuária a agricultura familiar é de suma importância na 

construção da estabilidade social e desenvolvimento econômico do país. Inserida na agricultura 

familiar, uma prática utilizada na região é a agroecologia, que vem a ser uma produção limpa e 

ecologicamente sustentável. Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo traçar o perfil da feira 

e de um grupo de agricultores familiares filiados á Associação Cooperativa Mista da Feira da 

Agricultura Familiar Agroecológica – ACOMFAFA. Metodologia: Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, entrevistas e aplicação de questionários aos produtores. Resultado: Constatou–se 

no presente trabalho que apenas um terço dos 60 cooperados da ACOMFAFA participam da feira 

livre de base agroecológica. Diagnosticou–se que a feira é a única forma de comercialização de 

produtos para boa parte deste que participam da mesma. Constatou–se que todos produtores se 

autodeclararam que seus produtos são produzidos sem a utilização de agrotóxicos e que a maior 

parte dos entrevistados produzem hortaliças. Foi verificada a existência de uma padronização de 

valores dos produtos na feira, mas alguns feirantes praticam preços diferenciados neste ambiente o 

que gera desconforto aos demais pois este fato gera uma competição desnecessária segundo boa 

parte dos agricultores que participam da feira. Conclusão: Concluiu–se que o agricultor de base 

ecológica valadarense produz apenas alimentos sem agrotóxicos, tem percepção ambiental e a 

grande maioria possui renda domiciliar per capita entre 0–2 salários mínimos. Pode–se concluir 

ainda, que a gama dos produtos oferecidos é grande e eles comercializariam em maior quantidade 

se a feira contasse com maior divulgação.  

 

rayanegsouza@hotmail.com 
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Natureza aprisionada – a visão socioterritorial do controle do espaço ambiental 
 
Sheyla Fernandes Conrado Lopes; Carla Fófano; Evandro da Motta Reis; Renata Bernardes Faria 

Campos (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: natureza, ambiente, território, relação sociais 

 

Introdução: O homem estabelece limites à expansão natural da vegetação ao adaptá–la à 

conformação da paisagem como complemento da arquitetura no processo de gestão ambiental, 

modificando o ambiente natural às necessidades individuais ou coletivas, nas diversas variedades 

da conformação da escala. Objetivo: Analisar dois espaços públicos nas perspectivas de 

ocupação, utilização e valorização. Documentar meios pelos quais as pessoas alteram o mundo ao 

seu redor: o acampado às margens da BR–381 além de produzir seu alimento o vende na feira livre 

atrás do Mercado Municipal e o idealizador do jardim da Ilha, alterou as relações de vizinhança. 

Metodologia: Produção de documentário sobre espaços que compõem o sustento de uma família 

acampada às margens da BR–381 e a apreciação dos transeuntes à beira rio Doce na Ilha dos 

Araújos por meio de entrevistas do acampado e o idealizador do jardim da Ilha. Resultado: O 

documentário evidencia como o espaço é intrinsicamente desigual porque cada qual é depositário 

da própria história e acumula todas as temporalidades e os mais diversos conflitos, de ordem 

humana ou natural, por isso não se apresenta igualmente em todos os lugares, pois cada lugar no 

espaço é singular. A configuração natural é um fator que dentro de um dado processo social 

contribui para especificar a configuração espacial dos fenômenos sociais. Conclusão: Os dois 

espaços regulam relações e estabelecem conexões à comunidade valadarense. A espacialidade 

então torna–se o resultado e o produto das relações sociais historicamente determinadas naqueles 

lugares, derivando sobreposições dos resultados dos processos naturais e sociais para 

agregarem–se ao processo de produtividade e utilização, numa sequência de ciclos; numa 

recorrência não eventual de utilização da natureza em valor mercantil e social. Afinal, no mundo 

vivo não há área tão pequena e nem tão grande que não contenha um ecossistema.  
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A dinâmica urbana no Vale do Rio Doce na primeira metade do século XX  
 
Thamiris da Silva Duarte; Samara Alves Avanzi; Haruf Salmen Espindola (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Vale do Rio Doce, Urbanismo, Desenvolvimento Urbano  

 

Introdução: As pequenas aldeias e povoados antecederam o surgimento da cidade. O 

agrupamento geográfico onde ocorrem as diversas relações de moradia, atividades mercantis, 

culturais e industriais foi, na verdade, uma necessidade de organização. Logo, o urbano é um 

processo intrínseco ao desenvolvimento da civilização, e tal processo se manifestou no Brasil no 

período da colonização. Nos séculos XVIII e XIX o desbravamento é iniciado em Minas Gerais. O 

Sul, Norte, Triângulo Mineiro e Noroeste do estado foram os primeiros a serem explorados, e a 

Região do Vale do Rio Doce, até então habitada somente por povos indígenas, ganha destaque 

quando, em1808, a Coroa Portuguesa cria as Divisões Militares do Rio Doce. A partir desse 

momento a região atrai para si exploradores em busca de riqueza, sujeitos em busca da posse da 

terra e investimentos estatais. Esses fatores influenciaram significativamente a formação urbana 

dessas cidades. Objetivo: Analisar como se deu a formação urbana das cidades na Região do 

Vale do Rio Doce, destacando–se a cidade de Governador Valadares. Metodologia: Pesquisa 

bibliográfica baseada em artigos acadêmicos, livros e periódicos eletrônicos. Resultado: O 

desenvolvimento urbano das cidades no Vale do Rio Doce se fez a partir de uma forma natural 

seguindo a topografia do terreno. Os pequenos povoados foram surgindo às margens do Rio Doce 

e após a criação da Estrada de Ferro Vitória Minas, procedimento semelhante ocorreu ao redor de 

seus trilhos. Conclusão: Na primeira metade do século XX, as frentes de expansão demográfica e 

pioneira levaram a uma nova configuração do território do Vale do Rio Doce. O consequente 

crescimento da região é um fenômeno correspondente à urbanização, onde a cidade está em 

constante e dinâmico desenvolvimento. Apoio: FAPEMIG.  
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ST 10: Território, Riscos, Desastres e Impactos Ambientais 

 

Território Virtual e Multiterritorialidade: A percepção do Ciberativismo na página #sosriodoce 
 

Ana Paula Campos Fernandes, Renata Bernardes Faria Campos, Rossana Cristina Ribeiro Morais 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: desastre, redes sociais, meio ambiente 

 

Introdução: Com a facilidade de acesso à internet, a sociedade tem utilizado esta ferramenta para 

diversas atividades, sejam elas profissionais, educacionais, como também a possibilidade de as 

pessoas da sociedade civil se organizem virtualmente, tornando–se movimentos ciberativistas. O 

ciberativismo é uma estratégia para formar coalizões temporais de pessoas que, utilizando 

ferramentas dessa rede, geram a massa crítica suficiente de informação e debate, para que este 

debate transcenda à blogosfera e saia à rua, ou modifique, de forma perceptível o comportamento 

de um número amplo de pessoas. Objetivo: Verificar a existência de ciberativismo na página 

#sosriodoce, criada com objetivo de dar visibilidade a tragédia provocada pelo rompimento da 

barragem da mineradora Samarco/VALE em Mariana/MG, afetando o Rio Doce. Metodologia: Foi 

feita a leitura criteriosa de todos os posts da página, na busca por elementos (p.e. chamados para 

ações capazes de produzir mudanças no território físico) que pudessem caracterizar ciberativismo, 

assim como o número de curtidas e comentários. Resultado: No dia 12 de novembro de 2015 

iniciou–se na página uma campanha para que a tragédia de rompimento da barragem tivesse 

visibilidade na mídia, através das redes sociais Facebook e Twitter. A página conta com mais de 

10.500 curtidores e a postagem teve grande repercussão no Facebook, recebendo 220 curtidas, 

397 compartilhamentos e 24 comentários. No Twitter o perfil conta com 325 tweets, 117 seguidores 

e 26 curtidas. No dia 13 de novembro de 2015, data marcada para o tuitaço, a hashtag #sosriodoce 

ficou entre os “Trendins Topics Brasil” no Twitter. Conclusão: Através da análise da página 

#sosriodoce, pôde–se perceber o território virtual enquanto oportunidade para que o ciberativismo 

contribua para a transformação da realidade, de tal modo que atingidos pelo rompimento da 

barragem de Fundão ganhem voz através das redes sociais. Apoio: PPG MESTRADO 

GIT/UNIVALE, CAPES.  
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Rio de lama: quando a justiça não alcança a burguesia 
 

Arthur Cruz Lage Campos; Luiz Arnoni Fraga; Claudiane Aparecida de Sousa (orientadora) 

Faculdade de Direito de Ipatinga – FADIPA 

 

Palavras–chave: Rio Doce, Devido Processo Legal, Mariana 

 

Introdução: Numa tarde de novembro de 2015 famílias do subdistrito de Bento Rodrigues, 

Mariana, Minas Gerais, foram surpreendidas por uma onda gigante de lama tóxica que destruiu 

suas casas, locais de ofício e, por fim, deixou 18 mortos, alguns desaparecidos e mais de 600 

desabrigados. A lama encontrou o rio Doce, importante aquífero brasileiro. 220 cidades atingidas. O 

desastre foi resultado de imperícias e licitações indevidas. Os culpados? Uma sociedade aberta 

que VALE mais de 150 bilhões de reais. O processo? Caminha na lentidão da justiça seletiva 

brasileira, admitindo–se inclusive a possibilidade de saírem impunes deste drama que envolve jogo 

político, capital empresarial, famílias e o poder judiciário elitista. De todas as outras, a certeza que 

se sobressai é: não foi acidente. Objetivo: Observar de forma crítica o processo legal de punição 

aos responsáveis pelo desastre do rio Doce. Tratar ainda da seletividade da justiça brasileira em 

contraposição ao princípio do devido processo legal. Metodologia: Exposição oral e visual baseada 

em revisões bibliográficas, literatura correlata, jornais, revistas e relatório do Ministério Público 

sobre o caso. Resultado: Embora inicialmente o clamor popular tenha levado milhares de 

brasileiros às ruas em protesto contra os responsáveis pelo desastre, atualmente uma nuvem de 

esquecimento toma conta da população não afetada, favorecendo a lentidão do processo. Meses 

após o desastre ninguém foi punido. Conclusão: A mídia, grande aliada do capital, publica 

informações seletivas, induzindo o espectador ao esquecimento do fato. Neste estudo observamos 

a necessidade de ações para pressionar a mídia e o Judiciário a fim de que sejam punidos os 

responsáveis. Ações de prevenção a incidentes como este devem executadas com maior rigor em 

nosso país para evitar novos desastres sociais, ambientais e econômicos como este. Apoio: 
FADIPA.  
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Ações da população em prol do resgate de ictiofauna em Governador Valadares/MG após a 
chegada da pluma de rejeitos de mineração da barragem de Fundão 
 

Darlianne Nadine da Silva, Renata Bernardes Faria Campos e Sueli Siqueira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Rio Doce, Ação da população, Meio ambiente 

 

Introdução: O Rio Doce é apontado como um dos elementos mais importantes da paisagem de 

Governador Valadares, sendo também um marco central na história desta cidade, tanto sob 

aspectos culturais e sociais quanto econômicos. Suas águas abastecem a população, as indústrias 

e a agricultura da região. Além do abastecimento hídrico e da paisagem, o rio se constitui em 

espaço importante de lazer para moradores e turistas, que praticam a canoagem entre outros 

esportes aquáticos reunindo em suas margens a população que valoriza o rio enquanto paisagem 

de contemplação. A pesca, tanto amadora quanto profissional, é mais uma atividade diretamente 

ligada ao rio e de grande importância para moradores da região. Desta forma, o impacto causado 

pela chegada da pluma de rejeitos de mineração, em novembro de 2015 causou danos à 

população desta cidade. Objetivo: Apresentar e discutir possíveis motivações para as ações da 

população em prol do resgate de ictiofauna em Governador Valadares/MG após a chegada da 

pluma de rejeitos de mineração da barragem de Fundão. Metodologia: Os dados para análise 

deste estudo foram coletados através de reportagens, artigos, fotografias e outros documentos que 

registraram iniciativas em prol da ictiofauna do Rio Doce, nas proximidades de Governador 

Valadares. Resultado: Ações isoladas de resgate de ictiofauna foram relatadas em jornais locais, 

pelo menos quatro iniciativas. Nenhuma iniciativa foi planejada, ou prevê monitoramento de 

resultados, sendo todas iniciadas por cidadãos comuns, que em um dos casos acionaram 

pescadores amadores e órgãos ambientais competentes para dar suporte. Por outro lado, estas 

ações revelam que em situações de imprevisibilidade pessoas mobilizaram–se em prol da vida no 

rio, para além da ação mais comum, ligada à própria provisão de água. Conclusão: Nota–se um 

comportamento em favor do meio ambiente sem embasamento técnico ou abrangência que 

garantam a efetivação de tal ação.  
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O impacto que a lama de rejeitos deixou em Governador Valadares / MG 
 

Denise Beatriz Cunha Fidelis; Sandra Nicoli; Sueli Siqueira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras chaves: Relatos de experiência, Rio Doce, lama de rejeitos, Governador Valadares 

 
Introdução: O rompimento da barragem de rejeitos da empresa Samarco/Vale/BHP no distrito de 

Bento Rodrigues, em Mariana, é considerado uma das maiores tragédias ambientais e ecológicas 

de Minas Gerais. Compreender as consequências que a lama de rejeitos trouxe são exercícios 

teóricos e práticos, uma vez que ela percorreu 826 km entre Minas e Espírito Santo. Para se ter 

ideia das consequências em Governador Valadares/MG, basta pensar que já não mais existem 

peixes no Rio Doce, pescadores e peixarias que dependiam da renda foram prejudicados, além do 

abastecimento de água que era captado pelo Rio Doce, ter sido interrompido. Objetivo: O estudo 

tem como base representar as sequelas que a lama deixou na cidade nos aspectos econômicos e 

sociais. Mostrar as inúmeras consequências, os estragos e tristezas que a lama tóxica respingou 

desde quando rompeu a barragem em 2015, ainda assim, são desconhecidas por muitos, a 

proporção do estrago. Metodologia: Com base em relatos colhidos, entre novembro de 2015 a 

março de 2016, com policial do Meio Ambiente, ambientalistas, manifestantes de movimentos 

sociais, pescadores, comerciantes e moradores atingidos pelo crime ambiental, pode–se ter noção 

da magnitude dos impactos. Resultado: A partir dos relatos foi possível comprovar as várias 

sequelas deixadas pela lama. Enfatiza–se a imensa quantidade de peixes mortos nas margens do 

rio Doce; a movimentação de moradores ao seu redor, comentando o fato e suas consequências. 

Ressalta–se que os rejeitos despejados no rio Doce possuem elementos químicos agressivos. 

Embora o tratamento realizado pelo SAAE tenha utilizado produtos químicos dentro da legislação, a 

água não está regular e ainda divide opiniões em relação ao consumo. Conclusão: Conclui–se que 
todos consideram que o crime ambiental causado pelo rompimento da barragem de rejeitos foi de 

grande dimensão e suas consequências atingirá a região ainda por um longo tempo. A lama de 

rejeitos levou sonhos e deixou insegurança à população. Apoio: FAPEMIG.  
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Assentamento Rural Cachoeirinha: segurança alimentar e nutricional de seus moradores 
após evento ambiental de Mariana 
 
Dilemara de Pinho Damasceno Sellos; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Assentamento Rural, Segurança Alimentar e Nutricional, Rio Doce, Impactos 

Ambientais 

 
Introdução: Apresenta–se a proposta de uma pesquisa que busca evidenciar a água como um 

fator primordial para a discussão da Segurança Alimentar e Nutricional, sendo um tema gerador de 

possível diálogo e construção de saberes para e com os sujeitos. Com o rompimento da barragem 

de Fundão em Mariana, foram despejadas toneladas de rejeitos no corpo do Rio Doce. Uma vez 

que o Assentamento Rural Cachoeirinha é margeado pelo Rio Doce, este problema afeta 

diretamente esta comunidade, inclusive nas questões de segurança alimentar e nutricional, pois 

seus moradores utilizam da água deste rio para todo cultivo de alimentos. Objetivo: Analisar 

questões que afetam à segurança alimentar e nutricional no Assentamento Rural Cachoeirinha 

após contaminação do Rio Doce com os rejeitos da barragem de Mariana. Metodologia: Trata–se 

de trabalho qualitativo, teórico–empírico realizado no Assentamento Cachoeirinha, na cidade de 

Tumiritinga, MG. Toma–se como referencial teórico as contribuições de Freire, Boaventura e 

Haesbaert. Será desenvolvida pesquisa participativa baseada nas técnicas de entrevistas e 

oficinas, com Análise de Conteúdo para o exame das informações. Resultado: Por se tratar de 

uma pesquisa em andamento, há hipóteses, no que se refere ao rompimento da barragem de 

rejeitos em Mariana, onde espera–se encontrar mudanças na economia, saúde, segurança 

alimentar e nutricional, forma de produção e inter–relação, dos moradores desta comunidade 

quanto ao uso da água do Rio Doce, após o desastre. Conclusão: Acredita–se que a participação 

de diversos atores sociais, o uso de métodos e procedimentos adequados à realidade observada, 

possibilita a mobilização social para construção de conhecimentos e ações nas áreas da educação 

em saúde e ambiental, capazes de fortalecer a comunidade–alvo no que se refere ao seu poder de 

autonomia, atitude crítica, capacidade de gerir seus problemas e dar solução ao projeto de construir 

um ambiente saudável para uma melhor condição de vida. Apoio: FAPEMIG e UNIVALE.  
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Coleta e caracterização dos resíduos sólidos urbanos em área de preservação permanente 
do Rio Doce (Governador Valadares, MG), situada no campus II da Universidade Vale do Rio 
Doce 
 

Luan Freire Penna, Wesley Francisco de Souza, Matheus Carvalho Lima, Edileila Portes, Ivana 

Cristina Ferreira Santos (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Saneamento, Resíduos, Área de Preservação Permanente, Impactos Ambientais, 

Educação Ambiental 

 
Introdução: Nas últimas duas décadas, temos presenciado um significativo crescimento dos 

movimentos ambientalistas e do interesse pela preservação ambiental. Esse crescente interesse e 

participação da sociedade na luta pela preservação é, sem dúvida, o elemento novo e fundamental 

no processo de reversão dos problemas ambientais atuais. A ocupação das Áreas de Proteção 

Ambiental traz consequências diretas sobre a população e aos corpos hídricos. Pode ser 

constatado pela quantidade de resíduos encontrados nessas áreas, originados pela falta de 

educação ambiental e serviços ineficientes de saneamento. Objetivo: Coletar e caracterizar os 

resíduos sólidos urbanos em área de preservação permanente do Rio Doce (Governador 

Valadares, MG), situada no campus II da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE visando 

promover a sensibilização e conscientização, executando juntamente a limpeza das áreas. 
Metodologia: Foi realizada uma coleta dos resíduos sólidos, durante 5 dias utilizando sacolas 

plástica, 7 de 100 litros e 10 de 200 litros. Os resíduos passaram pelo processo de triagem, e foram 

separados por suas características físicas e devidamente pesados. Resultado: Todos os dados 

coletados em campo estão contidos em uma planilha, que foi confeccionada para o controle do 

estudo. Com a triagem e análise dos dados pudemos destacar que de todos os resíduos coletados 

isopor foi encontrado em uma menor porcentagem (1,01%) enquanto que peças de HP foram 

encontrados em uma maior porcentagem (36,06%). Conclusão: A apresentação dos resultados 

pode trazer uma melhor compreensão da população sobre a importância da disposição final correta 

e reutilização dos resíduos sólidos. Conclui–se, também, que esse presente trabalho pode 

desencadear uma melhor percepção da comunidade acadêmica quanto às questões ambientais, 

além de permitir o desenvolvimento de um programa de Educação Ambiental.  

 

luan_penna15@hotmail.com 
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Representações Sociais no entorno das questões econômico/legal do Rio Doce após o 
desastre Samarco/Mariana 
 

Sônia Maria Queiroz de Oliveira 

Universidade federal de Juiz de Fora – UFJF–GV 

 

Palavras–chave: Representações Sociais, Rio Doce, Desastre ambiental 

 

Introdução: O rio Doce é um rio brasileiro da Região Sudeste que banha os Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. Com cerca de 853 km de extensão, seu curso representa a bacia 

hidrográfica totalmente incluída na Região Sudeste. Objetivo: Identificar as Representações 

Sociais entorno das questões econômico/legal verticalizadas na qualidade de vida dos colonos da 

Colônia de Pescadores e pescadoras Z19 do Leste Mineiro do Rio Doce pós desastre 

Mariana/Samarco. Metodologia: Estudo bibliográfico, documental, e de campo através de 

entrevistas a serem realizadas junto à Colônia de Pescadores e Pescadoras Z19 do Leste Mineiro 

(Método Funcionalista). Submetido ao CONEP. Resultado: A Colônia de Pescadores e Pescadoras 

Z19 do Leste Mineiro, situada na rua José do Patrocínio, 444, bairro São Pedro em Governador 

Valadares/MG. Seus associados vivem momentos de incerteza e contestação ante ao ocorrido. 

Após desastre ocasionado pela imprudência das mineradoras, grupo Samarco, um plano 

emergencial foi estabelecido. Fruto este plano de um Termo de Compromisso Socioambiental 

firmado entre a Samarco, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Mesmo 

sendo uma medida que faz parte de ação emergencial para minimizar os impactos causados na 

qualidade de vida em populações que dependiam diretamente do Rio Doce, pode–se afirmar que 

os efeitos deletérios apenas estão sendo assim mitigados. Com certeza, a qualidade de vida dos 

colonos que vivem e sobrevivem da água do rio Doce consubstancia relevante questionamento 

passível de estudo. Conclusão: A partir da releitura do desastre ocorrido as questões sobre a 

qualidade de vida da população, os quais vivem e sobrevivem da água do rio Doce poderá fornecer 

dados para a construção de respostas ante ao desastre ocorrido. Apoio: BIC / UFJF:  
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A Violação do Direito ao trabalho do pescador em decorrência do rompimento da Barragem 
de Fundão 
 

Thiago Caetano e Silva; Alexandre Pereira Batista Pimenta; Renata Bernardes Faria Campos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Risco ambiental; Rio Doce; Dignidade; Trabalho 

 
Introdução: O desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de minério, 

em Mariana MG, no mês de novembro de 2015, deixou os pescadores profissionais de Governador 

Valadares e região em situação de extrema vulnerabilidade, pela exposição ao perigo em razão da 

água contaminada. Seis meses após o desastre, de fronte à falta de conhecimento sobre as reais 

condições da água do rio Doce, os pescadores permaneceram vulneráveis aos riscos à saúde, o 

que levou a suspensão das atividades relacionadas à pesca, sob o receio de contaminação pelos 

rejeitos da mineradora em contato com a água. Desta forma, os pescadores profissionais do estado 

do Espírito Santo encontram–se impedidos de exercer suas atividades profissionais e o IEF de 

Minas Gerais discute a emissão de uma portaria que suspende tais atividades pesqueiras na calha 

principal do rio Doce em território mineiro. Objetivo: Discutir as implicações do desastre para os 

pescadores sob o aspecto do direito ao trabalho e da dignidade da pessoa humana. Metodologia: 

Este estudo abrange uma visita ao presidente da colônia de pescadores Z–19 e o 

acompanhamento do processo de negociação entre o IEF e os pescadores amadores e 

profissionais, por meio da internet e da participação em reuniões de consulta pública. Por fim, os 

fatos foram analisados à luz da legislação vigente. Resultado: A Declaração dos Direitos Humanos 

acolhe os Direitos do Trabalho como uma garantia social ao cidadão e a Constituição Federal de 

1988 consagra o princípio da Dignidade da Pessoa Humana como valor absoluto. Nesse contexto, 

os pescadores recebem auxílio financeiro da empresa causadora do desastre, entretanto a 

mineradora não se isenta por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito social do 

trabalho dos pescadores. Conclusão: O direito social ao trabalho e a Dignidade da Pessoa 

Humana, o princípio considerado como Fundamento da República Federativa do Brasil ambos 

foram sufocados pelo poder econômico.  
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Conflitos Socioambientais entre os atingidos por barragens e a Samarco após o 
derramamento de lama no Rio Doce 
 

Wady Dutra Neto; Marcelo Quintino; Marcelo Alves Rocha; Renata Bernardes Faria Campos 

(orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Barragem de Fundão; Desastre ambiental; Movimento dos Atingidos por 

Barragens 

 

Introdução: No dia cinco de novembro de 2015, a barragem de Fundão, contendo rejeito de 

minério de ferro, de propriedade da Samarco Mineração, se rompeu em Mariana, Minas Gerais. O 

rompimento provocou um vazamento dos rejeitos, atingindo outra barragem da própria empresa 

Samarco (Santarém) que suportou o volume recebido. O rompimento foi considerado, por muitos 

especialistas, o maior desastre ambiental da historia brasileira e do mundo envolvendo barragens. 

A lama atingiu o Rio Doce, cuja área da Bacia Hidrográfica do Rio Doce abrange cerca de duzentos 

e trinta municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Objetivo: Documentar para a 

sociedade em geral, os conflitos socioambientais que se evidenciam a partir do desastre decorrente 

do vazamento do rejeito de mineração da barragem de Fundão da empresa Samarco. 

Metodologia: O documentário abrange entrevistas com militantes do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), relatando os danos causados pelo rompimento, o que receberam ate no 

momento e o que eles reivindicam. Para evidenciar o conflito, o documentário também mostra 

ações efetuadas pela empresa Samarco responsável pela barragem. Resultado: Nesse 

documentário apresentado, o resultado está balizado na comunicação da situação dos impactados 

pela barragem e da mineradora após seis meses do rompimento da barragem. Conclusão: Cada 

ator desse conflito, os atingidos por barragens e a empresa Samarco, tem pontos de vistas 

diferentes um do outro, sendo assim, o grande desafio é reconciliar os interesses de cada ator.  
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ST 11: Juventude, Direito e Educação 
 

A relevância da intervenção pedagógica para jovens em privação de liberdade: relato de 
experiências vivenciadas no Centro Socioeducativo de Governador Valadares  
 
Adriana da Silva Peres, Vanusa Oliveira da Silva, Edmarcius Carvalho Novaes (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: intervenção pedagógica, juventudes, privação de liberdade. 

 

Introdução: O Estatuto da Criança e do Adolescente determina aos jovens, que por algum motivo 

contrariaram as normas, que cumpram medidas socioeducativas de privação de liberdade, 

dependendo do ato infracional cometido. O acautelamento é a preparação para a volta ao convívio 

nas famílias e na sociedade, e é necessário no processo uma intervenção pedagógica para a 

(re)socialização, que trabalhe a perspectiva de futuro com estes jovens. Objetivo: Entender a 

importância da intervenção pedagógica na ressocialização de jovens privados de liberdade, a partir 

da vivência de projeto de pesquisa e extensão no Centro Socioeducativo de Governador Valadares. 

Metodologia: Pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica e de campo, a partir de registros de 

observações realizadas, na execução do projeto de pesquisa e extensão “Juventude, Educação e 

Direito: ação de intervenção em um centro socioeducativo” da UNIVALE, em abril de 2016. 

Resultado: É relevante a ação pedagógica no Centro Socioeducativo em Governador Valadares, 

porque os jovens anseiam por práticas educativas que os favoreçam nos processos de 

ressocialização, não apenas deixando–os trancados em celas, sem nenhum projeto que os 

provoque a serem protagonistas de suas próprias histórias e que contribua com a mudança de seus 

comportamentos. De igual forma, pode–se entender porque as ações pedagógicas são precárias 

em sistemas de privação de liberdade, pois poucos são os profissionais que possuem o perfil e 

formação adequados ao território. Conclusão: Há uma concepção de que quem pratica ato 

infracional detém estigmas que sempre o deixarão à margem da sociedade. No entanto, mesmo em 

situação de conflito com a lei, tais jovens possuem direito a outra oportunidade de mudança de vida 

e de objetivos, a partir da vivência de intervenções pedagógicas relevantes durante as medidas 

socioeducativas, que promovam novas construções de significados para a vida e para o futuro 

destes jovens.  
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Tecnologias da informação e comunicação e mudanças na esfera do trabalho 
 

Amaurilson Alves de Oliveira, Haruf Salmen Espindola (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Tecnologias de informação e comunicação, impacto, mundo do trabalho  

 
Introdução: No fim do século passado, muitos acontecimentos históricos alteraram o cenário da 

vida humana. Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias de informação e 

comunicação começou a remodelar a base material da sociedade, tornando interdependentes as 

economias por todo o mundo. Alguns autores comparam os impactos dessa revolução tecnológica 

àqueles causados pela Revolução Industrial do século XVIII, pois, induziram um padrão de 

descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura. Ressaltam–se a 

descentralização, pulverização e externalização que ocorreram nas fábricas em um primeiro 

momento e, posteriormente, também no trabalho intelectual, resultaram na difusão do terciário 

avançado. Desse modo, a estrutura das empresas foi modificada, haja vista que grandes 

monoblocos autossuficientes, aos poucos tornaram–se na forma de aparatos complexos e 

multinacionais. Objetivo: Analisar os impactos causados na esfera do trabalho pelo surgimento das 

novas tecnologias de comunicação e informação. Metodologia: A pesquisa terá uma abordagem 

qualitativa, a qual será realizada através de revisão bibliográfica de livros, artigos científicos e sites. 

Resultado: O resultado esperado é que os impactos causados pelas novas tecnologias de 

comunicação e informação incidiram diretamente no trabalho, criando um novo paradigma técnico–

econômico. Conclusão: A conclusão que se espera chegar é que realmente ocorreu uma mudança 

sociológica na esfera do trabalho nos últimos tempos causada, principalmente, pelas novas 

tecnologias de comunicação e informação.  
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Subjetividade e adolescência: um estudo sobre adolescentes em situação de privação de 
liberdade 
 

Ana Carolina Machado Tolomeu; Lissandra Lopes Coelho Rocha; Maria Celeste Reis Fernandes; 

Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: subjetividade, adolescência, privação de liberdade 

 
Introdução: A individualidade é construída por meio das relações com os outros e com o mundo, 

nas quais nos definimos por meio de valores, atitudes e decisões. Assim, a subjetividade é 

constituída não só pelas normas do grupo sociocultural de origem, mas, também, por outros com os 

quais convivemos. Compreende–se a subjetividade, neste estudo, a partir das contribuições da 

Sociologia da Juventude e Psicologia Social que abordam a constituição do sujeito em uma 

perspectiva social e singular. Objetivo: Analisar como a temática da subjetividade comparece na 

produção acadêmica sobre adolescentes privados de liberdade. Metodologia: Estado da Arte 

realizado no período de 2006 a 2016, sobre adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. Resultado: Foram identificados seis artigos nos anos de 2006 a 2008, nos quais a 

palavra subjetividade se apresenta em perspectivas distintas. Em um artigo o conceito está ligado 

ao apagamento da subjetividade no cumprimento da medida pela ausência de recursos educativos 

e laborais, o que dificulta a constituição da mesma. Outro artigo problematiza o período de 

acautelamento como um evento disruptivo que dificulta a construção de novas trajetórias de vida e 

significação de si. Os demais artigos refletem de forma crítica acerca dessa fase da vida, visando à 

consolidação de uma nova epistemologia da adolescência, no diálogo com perspectivas 

contemporâneas do enfoque da subjetividade, como a psicologia narrativa e a perspectiva do self. 

Conclusão: Constata–se que a subjetividade compõe uma forma de ver o mundo e a si próprio de 

maneira singular, ainda que ao se socializar com o coletivo, constrói–se a própria história. Espera–

se que os adolescentes acautelados, sintam–se livres para potencializar sua relação consigo 

mesmo, com os outros e com a escola, alcançando saberes e associando–os a diversas áreas de 

sua vida. O estudo evidencia a necessidade de ampliar esse debate nas medidas socioeducativas. 

Apoio: FAPEMIG.  
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As multiterritorialidades do aprender dos jovens privados de liberdade 
 

Ana Cristina Marques Lemos; Edmarcius Carvalho Novaes; Eunice Maria Nazarethe Nonato 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Relação com o Saber, Juventude, Multiterritorialidade, Medidas Socioeducativas  
 
Introdução: A Educação se constitui na elaboração do próprio movimento através do aprender 

individual e coletivo, que se concretiza e objetiva no meio social a partir dos agentes de 

aprendizagens, apreendido na concepção de multiterritorialidade proposto por Haesbaert (2004). 

Portanto, pensar tais relações é reconhecer as multiterritorialidades pois, os jovens apesar de 

privados de sua liberdade, foram confrontados com múltiplos territórios desde a mais tenra idade, 

que lhes permitiu dar sentido a esse mundo. Objetivo: Compreender as relações dos espaços e 

dos agentes, para a construção das aprendizagens dos jovens privados de liberdade. 

Metodologia: Trata–se de pesquisa qualitativa, teórico–empírica que tem como referencial teórico 

Bernard Charlot (2000, 2001). Como instrumento de pesquisa foi utilizado o Inventário do Saber, 

que também foi proposto por Charlot. Os sujeitos investigados foram 20 jovens que se encontram 

no final do cumprimento da medida de privação de liberdade, no Centro Socioeducativo de 

Governador Valadares. Resultado: Das análises das categorias dos balanços dos saberes, os 

jovens dizem aprender com a família, na rua, na escola e no centro socioeducativo, porém 80% dos 

jovens pesquisados relataram que é na família em específico com a mãe, que as aprendizagens 

relacionais, afetivas e do desenvolvimento pessoal são fortalecidas, sendo as aprendizagens de 

conformidade e de relação de harmonia mais marcantes para eles. Porém é na rua o espaço das 

aprendizagens de transgressão, sendo citado por 70% dos jovens. Conclusão: Os balanços de 

saberes mostram que a família é o lugar e o agente das aprendizagens afetivas, pessoais, onde se 

aprende a "boa educação", porém a rua, sendo o lugar onde se aprende a transgressão como: 

roubar, traficar, matar, aparece como sendo uma aprendizagem dominante em relação às 

aprendizagens na família. Pensar tais relações é reconhecer as multiterritorialidades, como sendo 

construídas por uma singularidade dos territórios que advém sobretudo de uma específica 

combinação de influências diversas.  
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Reflexões sobre o contexto familiar do jovem em cumprimento de medida socioeducativa 
 

Clara Barbalho Gama; Eunice Maria Nazarethe Nonato; Lissandra Lopes Coelho Rocha; Maria 

Celeste Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Medidas socioeducativas, Família, Adolescentes, Educação 

 
Introdução: A questão familiar se mostra significativa no que diz respeito ao ajustamento do jovem 

na sociedade e no processo educativo, ao envolver aspectos da socialização e da singularidade do 

sujeito. Um impasse que se apresenta para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, 

em situação de privação de liberdade, é o retorno ao espaço familiar ao fim do cumprimento da 

medida. Nesse sentido cabe considerar a construção das relações familiares antes do 

acautelamento e durante o mesmo. Objetivo: Compreender a relação dos jovens, em cumprimento 

de medida socioeducativa, com o contexto familiar. Metodologia: Os dados foram coletados 

durante oficinas educativas realizadas com 20 adolescentes como parte das atividades do Projeto 

“Juventude, educação e direito: ação de intervenção em um centro socioeducativo”. Como técnica 

foi utilizada a observação registrada no diário de campo sobre as referências feitas, pelos sujeitos, 

sobre as suas relações familiares no período anterior a medida, durante o cumprimento da mesma 

e as perspectivas de retorno. Resultado: Os resultados evidenciam a importância da família como 

alicerce, e uma forte estima pelas mães, que em sua maioria são presentes no acompanhamento 

dos mesmos no acautelamento. Os pais quase não foram mencionados, a não ser pelos jovens que 

já eram pais e ressaltavam como era importante esse papel. Apesar disso, também apontaram 

como os atos infracionais cometidos afetavam suas famílias, ou ainda, como alguns foram, 

inclusive, influenciados por alguns familiares direta ou indiretamente. Conclusão: A percepção 

familiar dos adolescentes é relevante para uma melhor compreensão contextual que favoreça 

relações e ações no centro socioeducativo envolvendo as famílias, como ação educativa 

intencional. Dessa forma, atenta–se para necessidade de um acompanhamento psicossocial 

também para as famílias desses jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Apoio: 
FAPEMIG e UNIVALE.  
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A condição juvenil no território da privação de liberdade  
 
Edmarcius Carvalho Novaes, Ana Cristina Marques Lemos, Lissandra Lopes Coelho, Eunice Maria 

Nazarethe Nonato (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Juventudes, Território; Privação de Liberdade 

 

Introdução: O território da privação de liberdade resulta dos conflitos e contradições sociais, em 

razão do descumprimento por alguns jovens do que determina a lei. Demarca este contexto as 

múltiplas condições juvenis, a singularidade de cada jovem e influenciadas pelo meio social 

concreto onde se dão as trocas vivenciadas antes e durante o acautelamento, e tudo influi nas 

construções de perspectivas de futuros. Objetivo: Compreender a condição juvenil no território de 

privação de liberdade enquanto constituição de multiterritorialidades. Metodologia: Pesquisa 

qualitativa, de cunho teórico–empírico. O referencial teórico trata das juventudes pelos estudos 

territoriais (Haesbaert, 2004; Dematteis, 2008), já o empírico através de questionário 

semiestruturado, organizado em três partes (antes, durante, e as perspectivas ao término da 

medida). Os sujeitos investigados são 10 jovens que no segundo semestre de 2015 estavam 

acautelados no Centro Socioeducativo em Governador Valadares. Resultado: A análise das 

multiterritorialidades aponta que antes do cumprimento da medida, a maioria dos jovens de famílias 

envolvidas com o tráfico: não estudava, não trabalhava, possuía contato com as drogas (maconha) 

e tinha no tráfico uma renda. Já privados, a maioria relata que mantém o vínculo familiar 

(sobretudo, as mães); convivem tranquilamente entre si; afirmam não ter prazer na escola, mas 

veem no acautelamento uma oportunidade de reflexão. Quanto ao futuro, projetam uma 

territorialidade demarcada pela continuidade de estudos (nível superior) e pelo trabalho, para 

proporcionar orgulho à família e mudar de vida. Conclusão: É a partir das relações sociais onde se 

envolve que o sujeito se constitui. O território simbólico da privação de liberdade aflora a 

constituição das multiterritorialidades juvenis, uma vez que estes resultam dos territórios 

vivenciados durante a vida, possibilitando–os múltiplos significados de existências enquanto jovens.  
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A vivência da sexualidade entre jovens do mesmo sexo na privação de liberdade 
 

Edmarcius Carvalho Novaes; Renata Greco de Oliveira; Ana Cristina Marques Lemos; Eunice Maria 

Nazarethe Nonato (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação; diversidade sexual; juventudes; privação de liberdade 

 

Introdução: A privação de liberdade objetiva a disciplinação (Foucault, 1987) dos corpos de jovens 

em conflito com a lei a partir do cumprimento da medida. A impossibilidade da prática sexual entre 

jovens do mesmo sexo naquele território atende uma forma de exercício de poder normalizador 

onde, arbitrariamente, têm–se como único padrão a heterossexualidade. A partir disto, hierarquiza–

se aqueles que praticam atos sexuais com jovens do mesmo sexo. Objetivo: Compreender a 

vivência da sexualidade por jovens do mesmo sexo privados de liberdade. Metodologia: Pesquisa 

qualitativa, teórico–empírico, que toma como referencial teórico os estudos de juventude (Dayrell, 

2003). Utiliza–se questionário semiestruturado ao indagar a vivência da sexualidade durante a 

medida a 10 jovens, que no segundo semestre de 2015 eram acautelados no Centro 

Socioeducativo em Governador Valadares. Resultado: Percebe–se a normalização dos corpos e o 

espaço como dispositivo de poder; a forma de lidar com a sexualidade pela negação da existência; 

e aversão aos gays assumidos – a prática do ato sexual com outro jovem até pode ocorrer, exceto 

se praticado com os assumidos. A homofobia também ocorre por parte de agentes socioeducativos, 

que fazem manifestação pública dos casos flagrados; na separação dos alojamentos, em razão das 

relações sexuais e/ou afetivas entre eles; no discurso que classifica como “viadagem” o ato dos que 

não são homossexuais fora do acautelamento, mas que lá decidem por praticá–la; e, na instituição, 

que não distribui preservativos, ao entender que só praticam atos sexuais quando livres, provisória 

ou definitivamente. Conclusão: A heterossexualidade como padrão fomentada socialmente pelas 

instituições e seus atores nos discursos e práticas discriminatórias, faz com que a prática de atos 

sexuais e/ou envolvimento afetivo entre os jovens seja uma questão desprezada, silenciada e 

subjugada, em relação as demais preocupações do sistema socioeducativo.  
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A relação com o saber escolar dos jovens privados de liberdade 
 

Iasminne Rodrigues Pereira; Victor Ceccato Penha; Ana Cristina Marques Lemos; Maria Celeste 

Reis Fernandes de Souza; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Relação com o Saber, Juventude, Educação, Medidas Socioeducativas  

 

Introdução: A educação no Brasil recebe proteção legal tanto pela Constituição Federal de 88 

quanto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394/96. Estas normativas 

consagram a educação como direito de todo cidadão e confere à família e ao Estado a 

responsabilidade por efetivá–la. Aborda–se neste trabalho o espaço escolar que é tomado a partir 

de um contexto que interage com outros espaços sociais e o aprender significa apropriar–se de 

saberes de forma relacional. Objetivo: Analisar o sentido que os jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa, de privação de liberdade, atribuem aos saberes escolares. Metodologia: 
Trata–se de pesquisa qualitativa, teórico–empírica que tem como referencial teórico Bernard 

Charlot (2000, 2001). Foi utilizado o Inventário do Saber, também proposto por Charlot como 

instrumento de pesquisa. Os sujeitos investigados foram 20 jovens que se encontram, no primeiro 

semestre de 2016, no final do cumprimento da medida de privação de liberdade, no Centro 

Socioeducativo de Governador Valadares. Resultado: Dentre as categorias de aprendizagens 

citadas pelos jovens, apenas 4% fazem menção à Aprendizagem Escolar. Dentre elas, 2 jovens 

disseram ter aprendido Habilidades Básicas (ler e escrever), e 1 deles fez referência às 

Aprendizagens Disciplinares, porém nos relatos, todos os jovens citam a educação como um 

caminho para a mudança de vida. Conclusão: Os balanços de saberes mostram os jovens 

mobilizados para a escola, porém, a mediação através do saber não foi constituída. A educação é 

vista por eles como a chave de sucesso, de trabalho, de futuro, mas para que esta mobilização 

para a escola alimente uma mobilização na escola é preciso estabelecer a mediação com o próprio 

saber. Apoio: FAPEMIG.  
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Juventude e sociedade: Reflexões sobre juventude, direito e educação a partir da visão 
marxista 
 

Karoline Lorrayne Martins dos Anjos; Máyra Luiza da Silva Santos; Claudiane Aparecida de Sousa 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Violência, Educação, Juventude, Direitos, Sociedade 
 
Introdução: Os alunos em ambiente considerado seguro – a escola – são expostos a fatores 

motivadores de constante ato de violência. Tal fator ocorre muitas vezes pela imposição de regras 

e utilização incorreta dos direitos e deveres tanto da escola, quanto do aluno e as fortes relações 

de poder construídas no ambiente escolar, social e familiar. A violência escolar é caracterizada por 

motivos diversos. Objetivo: Identificar as causas que geram a violência no território escolar. 

Metodologia: Alicerça–se na pesquisa de revisão bibliográfica. Consultou–se a base de dados 

eletrônicos Scielo. Foram selecionados artigos indexados entre 2011–2016 estritamente ligados ao 

objeto de estudo e literatura correlata. Resultado: Coletou–se 5 artigos. Todos foram lidos e após o 

fichamento e reunião da equipe, 1 foi excluído. Notamos que as principais causas da violência em 

âmbito escolar, vem da resistência e imposição de regras por meio dos alunos no meio ao qual se 

encontra, usando deste como uma busca de visibilidade; a influência da estrutura familiar e 

costumes sociais; a visão negativa existente por parte do aluno para com a escola e vice–versa; as 

relações entre colegas e parceiros afetivos; e o preconceito social pela cor e condições 

econômicas. Conclusão: A divisão de classes influencia no âmbito escolar, dificultando o papel da 

educação ser neutra de acordo com a socialização do individuo, pois se colocada a serviço do 

desenvolvimento do capital, poderá ser um, mas se a favor dos interesses da sociedade poderá ser 

outro. Assim, mesmo inconscientemente os professores de certa forma influenciam os alunos no 

que diz respeito à estrutura social atual, seja incorporando–se na luta classicista da sociedade de 

modo a contribuir por tal transformação, ou, aliando–se à burguesia buscando contornar os 

acidentes de tais estruturas de forma a segurar a marcha histórica e impedir que as contradições 

estruturais venham emergir–se. Apoio: FADIPA.  
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Condição e situação juvenil no espaço de privação de liberdade 
 

Leila Ângela Alves Guedes; Sabrina Souza Ribeiro Santos; Renata Greco de Oliveira (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: condição e situação juvenil, privação de liberdade, medida socioeducativa 

 

Introdução: A juventude se configura um tempo de mudanças, inclusive no modo como esses 

sujeitos lidam com o mundo que os cerca. Mais do que uma fase de transitoriedade é um momento 

de autoafirmação e busca por reconhecimento numa sociedade pautada em valores hedonistas e 

capitalistas, onde a ideia de visibilidade, está enviesada a possuir bens culturais e de consumo que, 

não são acessíveis a uma parcela considerável da população jovem brasileira. Este contexto 

contribui para que jovens das classes populares entrem em situação de conflito com a lei. Objetivo: 
Conhecer a realidade de um centro socioeducativo, intervir no processo de ressocialização e refletir 

de que forma se dão a condição e a situação juvenil de jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa. Metodologia: Foram desenvolvidas oficinas temáticas com jovens que estavam 

concluindo a medida de internação. Os temas problematizados foram: "Identidade"; "Construção e 

desconstrução de regras"; "A escola como espaço de empoderamento"; "Quem eu era antes da 

medida, quem sou e quem serei após a medida"; "Projeto de futuro". Trabalhamos música, teatro, 

relatos, jogos e dinâmicas de grupo. As atividades estiveram marcadas por narrativas e diálogos 

que se constituíram em elementos para pensar o objeto deste estudo. Resultado: Observamos que 

a liberdade é o que eles mais anseiam. Escrever uma história diferente, recomeçar do ponto onde 

pararam, retomar sonhos, estão entre os principais objetivos. Entretanto, percebemos nos diálogos 

estabelecidos que a situação de acautelamento lhes causa desconfiança quanto ao modo em que 

sociedade os receberá e que possibilidades lhes oferecerá. Conclusão: Confrontar a condição e a 

situação desses jovens instigou–nos a pensar o jovem enquanto sujeito social, protagonizando 

situações diversas em uma sociedade que não foi politicamente estimulada a efetivar a inclusão 

desses sujeitos, independente da sua situação socioeconômica. Apoio: Pibid/Capes.  

 

leilaguedes.guedes@hotmail.com 

 

 

 

216 
 



 
 
Prisões entre a masculinidade e feminilidade: um olhar sobre gênero  
 

Maria Flávia Vieira Batista, Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Universidade Federal de Viçosa; Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: Gênero, Prisão, Trabalho 

 

Introdução: Neste trabalho apresentamos reflexões teóricas numa perspectiva de gênero sobre a 

masculinidade e feminilidade que se inscrevem nos corpos de homens e mulheres em situação de 

aprisionamento. Para tanto, tomamos como base, os estudos sobre o masculino e feminino e/ou 

gênero família para buscar compreender as territorialidades existentes na prisão. Objetivo: 
compreender a prisão a partir dos estudos de gênero. Metodologia: Trata–se de pesquisa teórica 

baseada em revisão bibliográfica possibilitada pelas contribuições de (NERY, 2009; BORDIEU, 

2012). Resultado: Os estudos sobre o feminismo e o masculino, em sua maioria, identificam o 

masculino pela sua virilidade, força física, características; o feminino pela delicadeza, pela 

fragilidade, sensibilidade, obediência e submissão. A mulher a permanência na esfera privada, o 

cuidado com o lar, marido e filhos, atribuindo aos homens à liberdade de circular no âmbito público; 

criando um perfil ou uma divisão social e sexual entre homens e mulheres. Para a mulher, tais 

características reforçam a relação de obediência e submissão ao mando masculino. Nesse sentido, 

fazem–se necessário pensar a prisão com o viés de gênero, onde homens e mulheres em situação 

de aprisionamento tomam a prisão como espaço de socialização e vivencias. No contexto prisional, 

percebe–se a dominação masculina como forma de violência simbólica, materializada a partir da 

necessidade de expressão de dominação da mulher pelo homem. Conclusão: A aquisição da 

identidade de gênero e o processo global da socialização do masculino ou do feminino estão 

intimamente ligados às primeiras vivências com as pessoas, que desempenham as tarefas do 

cuidar da criança. Percebe–se uma divisão social e sexual tanto do ponto de vista do trabalho, 

quanto das relações sexuais que se estabelecem no cárcere. A realidade da prisão perpassa pelas 

relações de subordinação da mulher pela via do trabalho, frente às questões de gênero que 

envolve a masculinidade e feminilidade.  
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A abstenção institucional no debate sobre a sexualidade e sua influência na ressocialização 
dos menores em situação de conflito com a lei e em estado de privação de liberdade  
 

Paulo Márcio Rodrigues Nascimento; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: jovens; ressocialização; identidade; debate; homossexuais 

 

Introdução: Os jovens em situação de conflito com a lei e em estado privativo de liberdade 

encontram várias dificuldades relacionadas ao convívio social dentro da instituição a que foram 

destinados, problemas como a convivência direta com uma pessoa estranha a ele, entre esses 

problemas está a dificuldade em se relacionar harmoniosamente com todos os internos. Objetivo: 
Entender a importância da desconstrução e reconstrução do senso comum e analisar a relação 

entre a continuidade do debate e o melhor convívio interno e a construção de um cidadão atento ao 

desenvolvimento social. Metodologia: Elaboração de Estado da Arte que analisou a produção 

cientifica dos últimos 10 anos como tema de pesquisa juventude, ressocialização e cumprimento de 

medida de ressocialização. Resultado: Ao ser realizada uma pesquisa que abordou a produção 

acadêmica dos últimos dez anos pode–se observar pouca produção no que tange a sexualidade de 

menores em situação de privação de liberdade em medida socioeducativa, os poucos trabalhos 

encontrados são em sua maioria vagos e não abordam profundamente a construção do gênero, da 

identidade de gênero e da orientação sexual e seus conflitos em uma unidade de ressocialização. 

Essa abstenção e falta de valoração do entendimento da sexualidade afeta diretamente a produção 

de material acadêmico e também torna mais difícil o debate por falta de conhecimento. Conclusão: 
Caso não seja adotada a pratica do debate e construção de conhecimento em conjunto com os 

jovens abordando a sexualidade humana em suas diversas manifestações (como identidade de 

gênero e orientação afetivo–sexual), como acontece atualmente, continuarão recorrentes os 

impasses discriminatórios e a dificuldade de socialização entre os jovens homossexuais, bissexuais 

e heterossexuais em situação de conflito com a lei e em período de privação de liberdade. Apoio: 
FAPEMIG e UNIVALE.  
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A arte no processo de ressocialização de jovens em conflito com a lei 
 

Plínio Viana de Freitas Júnior, Mauricio Mendes de Souza, Renata Greco de Oliveira (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: arte–educação, juventude, privação de liberdade, medida socioeducativa 

 

Introdução: O trabalho através da arte nas práticas educativas desenvolvidas com jovens em 

privação de liberdade aponta para a importância desta dimensão do conhecimento no processo de 

educação e ressocialização desses sujeitos. Uma abordagem artística que leva em conta as 

diversas identidades e vivências desses jovens é capaz de desconstruir paradigmas limitadores da 

corporalidade, bem como oferecer fundamentos pedagógicos para possibilidades de relações 

sociais pautadas na autonomia e na alteridade. Este relato trata de uma experiência de intervenção 

carregada dos elementos dessas possibilidades. Objetivo: Intervir através do teatro e da música, 

como instrumentos facilitadores, no processo de ressocialização de jovens que cumprem medida 

de privação de liberdade em um centro socioeducativo. Metodologia: Foi realizada uma 

intervenção com teatro e música, inserida em uma pesquisa desenvolvida com jovens internos em 

um centro socioeducativo na cidade de Governador Valadares–MG. No trabalho com a música os 

jovens eram convidados a expressar suas preferências ao mesmo tempo que também recebiam e 

buscavam se reconhecer nas obras levadas pelos educadores. No teatro, as narrativas do 

personagem que foi criado se misturavam às histórias dos sujeitos envolvidos, tanto dos jovens 

quanto dos educadores, ampliando as margens de um diálogo que, por outras vias, seria um tanto 

mais complexo de se estabelecer. Resultado: Foi possível perceber como jovens em medidas 

socioeducativas são capazes de expressar de forma mais autônoma acerca de suas identidades e 

suas relações interpessoais, através da arte e em diálogo com ela. Conclusão: A arte, em suas 

diversas linguagens, pode tornar–se instrumento de empoderamento do sujeito juvenil, 

proporcionando–lhe acesso a vivências pedagógicas que o auxiliam na reconstrução de suas 

concepções sobre si mesmo e seu projeto de futuro. Apoio: PIBID–Capes.  
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A função do espaço na medida socioeducativa 
 

Raissa Kely Ferreira da Silva; Adriana de Oliveira Leite Coelho; Aruac Santos Alves; Maria Celeste 

Reis Fernandes de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Medida socioeducativa, Espaço, Socialização 

 
Introdução: O espaço no qual o indivíduo está inserido influencia as relações consigo mesmo e 

com o outro, uma vez que é o meio onde ocorre a socialização. No contexto das medidas 

socioeducativas, subentende–se, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), 

a necessidade de promover a ressocialização de jovens em situação de privação de liberdade, 

garantindo, entre outros aspectos, alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, 

escolarização, espaços para atividades culturais, esportivas e de lazer. Objetivo: Analisar como a 

temática sobre o espaço, enquanto meio de socialização, é abordada nos estudos acerca de jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa. Metodologia: Estado da Arte sobre a produção 

acadêmica nos últimos dez anos (2006 a 2015), sobre jovens na medida socioeducativa em 

restrição de liberdade. Resultado: No levantamento bibliográfico identificou–se trinta e uma 

pesquisas que tiveram como objeto de análise, jovens em situação de conflito com a lei. Desse 

conjunto, duas pesquisas abordam o espaço destinado aos mesmos, embora não o tenha como 

objeto de estudo, retratando–o como inapropriado, sem condições suficientes de higiene, não 

comporta a quantidade de jovens presentes e sem espaço para atendê–los juntamente com a 

família. Conclusão: Conclui–se que nas produções analisadas confere–se ao espaço pouco 

destaque, embora ele seja relevante no processo de socialização. Portanto, é necessário que 

profissionais da educação, projeto e construção se mobilizem para tornar o tema pauta importante 

de seus estudos, contribuindo para a efetiva ressocialização de jovens em situação de privação de 

liberdade. Apoio: FAPEMIG; UNIVALE.  
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"Histórias cruzadas": narrativas e diálogos em um centro socioeducativo 
 

Renata Greco de Oliveira, Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice Maria Nazarethe Nonato 

(orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: juventude, privação de liberdade, medida socioeducativa 

 

Introdução: Realizar uma intervenção em processos socioeducativos no contexto de privação de 

liberdade exigiu estratégias para efetivar o diálogo entre jovens e educadores. A situação do jovem 

na medida socioeducativa contribui para certo distanciamento, sobretudo quando os educadores se 

inserem esporadicamente neste contexto. Como estabelecer diálogo com esses jovens? Narrativas 

de vida dos educadores podem provocar reflexões "sobre si" em jovens com trajetórias de conflito 

com a lei? Objetivo: Desenvolver um diálogo com os jovens em medida socioeducativa que 

promovesse reflexões de perspectivas de mundo, de si e de futuro. Metodologia: Tendo por 

referencial teórico as discussões de Dayrell e Leccardi sobre juventude, foram desenvolvidas 

oficinas com temáticas sobre identidade, empoderamento e projeto de futuro. A cada encontro um 

educador desenvolvia uma narrativa de vida, como exercício teórico prático, para problematizar o 

tema e abrir as possibilidades de diálogo com os jovens. Estratégias com música, teatro e dinâmica 

de grupo também foram utilizadas. Resultado: As narrativas dos educadores, por diferentes 

circunstâncias, encontraram ressonância nos jovens, que ficou explícita nas formas como estes 

participavam das dinâmicas e debates e nos diálogos entrecortados com a equipe de educadores 

durante todo o processo. Embora em contextos tão distintos, narrativas marcadas por trajetórias de 

exclusão/inclusão e por recorrentes escolhas possibilitaram aos jovens se perceber, perceber seus 

pares e repensar perspectivas de leitura de mundo. Conclusão: Narrativas e diálogos incidiram no 

pensar do outro sobre si, tanto nos jovens quanto nos educadores, provocando a desestabilização 

que possibilita ensinar e aprender, modificar e ser modificado. Incentivaram aos jovens falarem de 

si, estabelecerem relações e pensarem possibilidades ao narrar suas próprias histórias, que 

também exerceram nos educadores o repensar de suas leituras de mundo. Apoio: Pibid/Capes.  
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Escola de Tempo Integral e juventudes: reconstruindo o sentido da escola 
 

Roosvany Beltrame Rocha 

 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

 

Palavras–chave: Educação Integral, Tempo Integral, Juventudes, Identidade, Territórios 

Educativos. 

 

Introdução: O projeto de pesquisa “Escola de Tempo Integral e Juventudes: reconstruindo o 

sentido da escola” tem como cenário as discussões que se desenvolvem no Brasil, de modo mais 

específico, a partir dos anos de 1980, sobre a Educação Integral em Tempo Integral, e os estudos 

sobre juventudes que buscam resgatar o ponto de vista dos sujeitos e sua identidade. O estudo tem 

como ponto de partida a experiência, vivenciada na rede municipal de educação de Governador 

Valadares. Os sujeitos da pesquisa são os alunos jovens de 15 a 17 anos evadidos da escola de 

Tempo Integral no período de 2010 a 2014, totalizando um percentual de 2040 alunos. Objetivo: 
Identificar os significados que os jovens atribuem à experiência de estudar em uma escola em 

tempo integral. Metodologia: O estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa e tem no grupo 

focal e na entrevista do tipo história de vida como técnica de coleta de dados. Resultado: Os 

jovens de 15 a 17 alunos evadem da Escola em Tempo Integral por não conseguirem adaptar à 

mesma. A Escola de Tempo Integral de Governador Valadares não se constituiu enquanto culturas 

juvenis. Conclusão: Percebe–se no desenvolvimento da pesquisa a dificuldade de integrar o 

discurso da Educação Integral com a Escola em Tempo Integral e as Juventudes, jovens estes que 

por sua vez já foram excluídos da escola parcial. Por fim, espera–se com a apresentação do projeto 

de pesquisa abrir o debate sobre a ETI de Governador Valadares e os jovens–adolescentes, 

contribuindo assim com o estado do conhecimento dessas temáticas em âmbito nacional, com a 

construção de políticas públicas de programas de fomento de ampliação de jornada escolar e, 

principalmente, para o redesenho em âmbito municipal da Escola de Tempo Integral.  
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Ser jovem e a Educação: aprendizados pela vivência de um projeto de pesquisa e extensão 
em um centro socioeducativo  
 

Sandra Barbosa; Renata de Oliveira Greco, Eunice Maria Nazarethe Nonato, Ana Cristina Marques 

Lemos; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: juventude, educação, projeto de pesquisa e extensão, privação de liberdade 

 

Introdução: Professores e alunos da iniciação científica da Universidade Vale do Rio Doce 

realizam projeto de pesquisa e extensão no Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, em 

Governador Valadares, desde o ano de 2014. A proposta é fazer com que os jovens que cumprem 

medidas socioeducativas de privação de liberdade tenham consciência de que fazem parte da 

sociedade, possuem direitos e deveres, que em todos os lugares existem regras a serem 

obedecidas, além de problematizar a construção de um (novo) caminho educativo na e para a vida, 

por meio do qual deem conta de si. Objetivo: Compreender o significado da relação entre ser 

jovem e a educação em espaços de privação de liberdade, a partir da vivência de um projeto de 

pesquisa e extensão universitária. Metodologia: Pesquisa qualitativa de cunho analítico, a partir de 

revisão bibliográfica e de registros da vivência na execução do projeto, com a realização de oficinas 

socioeducativas: a formação das identidades; a (des)construção de regras; a escola como espaço 

de empoderamento; conhecendo a Universidade; e, “quem fui, quem sou e quem eu quero ser”. 
Resultado: Percebe–se em relação à ser jovem e estar privado de liberdade que, em sua maioria, 

vivenciavam anteriormente à internação situações de vulnerabilidades sociais (maioria negra e com 

histórico familiar com envolvimento no crime), tendo entrado no mundo do crime por facilidade de 

renda com atividades ilícitas. Já em relação à educação, percebe–se um baixo nível de 

escolaridade. O envolvimento com as temáticas das oficinas, possibilitou a ressignificação de suas 

trajetórias, através da reflexão sobre a importância da educação e de prospecção sobre o mundo 

do trabalho. Conclusão: O projeto obteve os resultados esperados ao proporcionar aos jovens 

acautelados novas perspectivas de vida, para além da criminalidade e suas consequências.  
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Educação à ascensão social  
 

Suelen da Silva Neves; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Estado, educação, legislação, ascensão social 

 

Introdução: A relação entre Estado, educação e sociedade repercute como fundamento da 

educação a garantia de uma sociedade igualitária. O Estado assume perante a sociedade o dever 

de intensificar os esforços para manter os serviços educacionais e impedir sua própria deficiência. 

A educação posta como um direito social do cidadão insculpido na nossa Constituição Federal de 

1988 visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. A esse respeito, a natureza jurídica da educação no Brasil está 

consubstancia como direito público subjetivo (§1º do art. 208–CF/88). Todavia, o cenário das 

relações entre o sistema de ensino e a estrutura social emerge do processo de análises das 

desigualdades escolares. Objetivo: Compreender a função básica da educação para a promoção 

da ascensão social. Metodologia: Trata–se de estudo qualitativo, baseado no ordenamento 

jurídico brasileiro e revisão bibliográfica. Toma–se como referencial teórico, Anísio Teixeira (1957; 

1994) e Pierre Bourdieu (1992; 1998). Resultado: A lei Magna estabelece o Estado Democrático 

de Direito e fez insurgir normas que dispõem sobre a educação que assegurem o exercício dos 

direitos sociais na busca da ascensão social. Contudo, o processo de ascensão social aspira muito 

mais que as normas expressas que buscam suprimir as desigualdades escolares. Conclusão: A 

análise das relações entre o sistema de ensino e a estrutura social aponta que a promoção social 

vai além das diferenças naturais entre os indivíduos, perpassa pela conjuntura social, política e por 

dimensões como a família, indivíduo que a lei, por si só, não supre.  
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A violência na adolescência: um problema de saúde pública 
 

Thamilly Ruas Figueirêdo Borborema, Micael Alves dos Santos, Amanda Lemos Amorim Rosa, 

José Junior Gandra Oliveira, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Orientadora) 

 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Violência, Saúde Pública, Enfermagem, Adolescente 

 

Introdução: A violência pode ser definida como um conjunto de ações multifatoriais praticadas por 

um indivíduo ou coletividade que provoca danos físicos ou morais a si ou a outros. A compreensão 

desta como um problema de saúde pública é possível a partir da análise do relevante impacto no 

sistema público de saúde dadas as crescentes taxas de morbimortalidade, cuja incidência ocorre 

nos diversos grupos etários. Especialmente na adolescência, fase de constantes mudanças físicas 

e psíquicas, a violência também representa um grave problema de saúde e social. Objetivo: 
Apresentar e analisar os aspectos da violência na adolescência que a tornam um problema de 

saúde pública à luz da literatura. Metodologia: Trata–se de um estudo qualitativo de revisão 

bibliográfica, com abordagem descritiva, para o qual foram utilizados 14 referenciais bibliográficos 

da Biblioteca Virtual de Saúde, Scielo e Reben. Resultado: Encontrou–se, na literatura, que a 

violência representa a principal causa de óbito entre 10 e 19 anos, no Brasil, correspondendo a 

52,9% do total de mortes nessa faixa etária. Observou–se, ainda, que as incapacidades resultantes 

da violência na adolescência, os gastos onerados ao Sistema Único de Saúde (SUS), as taxas de 

absenteísmo no trabalho e na escola, os prejuízos sociais, afetivos e cognitivos incidem 

negativamente sobre os indicadores de saúde e na qualidade de vida da vítima de violência. 

Conclusão: As taxas de mortalidade por violência na adolescência são altíssimas, cujos impactos 

nos indicadores de saúde da população são potencializados à medida que aumenta a incidência de 

morbidades decorrentes da violência. Frente a esta realidade, faz–se necessária a sensibilização e 

articulação multidisciplinar e das redes intersetoriais de assistência ao adolescente nos âmbitos 

governamental e social. Apoio: ProUni, UNIVALE.  
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A relação de jovens em situação de privação de liberdade com o trabalho  
 

Victor Ceccato Penha, Iasminne Rodrigues Pereira, Ana Cristina Marques Lemos, Maria Celeste 

Reis Fernandes de Souza, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Jovem; Privação de Liberdade, Trabalho, Relação com o saber 

 

Introdução: O trabalho pode ser considerado como uma forma de transformar a si mesmo e o meio 

em que se vive. Encontra–se preceituado na Constituição Federal art. 6º como valor social e no art. 

170 como fundamento da ordem econômica. Levando–se em consideração a Teoria da Relação 

com o Saber proposta por Bernard Charlot tem–se uma perspectiva de que o jovem é um sujeito 

singular e social; os processos de aprendizagens precisam ser analisados numa concepção de 

encontros de multiplicidades de trajetórias, que incluem as aprendizagens profissionais. Objetivo: 
Compreender o sentido do trabalho para os jovens em situação de privação de liberdade. 

Metodologia: Trata–se de estudo teórico–empírico, cujo referencial adotado tem por base os 

estudos de Charlot (2000, 2001) sobre a Relação com o Saber. Os dados foram coletados por meio 

da aplicação do Inventário do Saber com 20 jovens atendidos no Centro Socioeducativo de 

Governador Valadares. Resultado: Ao analisar os resultados do Inventário do Saber, percebe–se 

que 7 jovens mostraram interesse em conseguir um trabalho; dentre eles 6 reconhecem que para 

conseguir um bom emprego precisam terminar os estudos. Nenhum dos vinte jovens relatou ter 

algum conhecimento na área das aprendizagens profissionais, e apenas 3 deles mostraram 

interesse em ter uma profissão específica. Conclusão: Para os jovens investigados o trabalho 

apresenta–se em uma perspectiva de futuro, atrelado à educação básica e como um objetivo a ser 

alcançado. Constata–se que os jovens demonstraram lacunas de aprendizagens profissionais, 

poucos manifestaram interesse em uma profissionalização. Isso indica uma abertura para se 

trabalhar essas aprendizagens no espaço da medida socioeducativa, haja vista, que o trabalho é 

uma das áreas do saber que pode ajudar na readaptação deles na sociedade. Questiona–se, pois 

se eles terão após o cumprimento da medida, oportunidade para realizarem o desejo de mudança 

pretendido. Apoio: FAPEMIG.  
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As falas e as práticas na educação social 
 
Wanderson Pereira; Maria Cândida Moreira da Silva; Malva Alves de Souza; Hauro Hermam Silva 

Santos; Edmarcius Carvalho (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: educação social; falas; práticas 

 
Introdução: O campo pedagógico é muito amplo, uma vez que a educação é intrínseca ao ser 

humano, e este, por muitas vezes, se encontra em situações de vulnerabilidades sociais e 

necessita da ação efetiva de um educador social para ter acesso às oportunidades e à capacidade 

de dar conta de si mesmo, além de reconhecer–se cidadão de direitos. Na formação acadêmica, o 

estágio curricular supervisionado em Educação Não–Escolar possibilita ao pedagogo em formação 

explorar este campo e suas problemáticas. Objetivo: Analisar falas e práticas de educação social 

dos profissionais que desenvolvem trabalhos pedagógico–sociais em um serviço público de 

abrigamento noturno de Governador Valadares – MG. Metodologia: Pesquisa qualitativa, de cunho 

analítico, durante a realização de estágio curricular supervisionado obrigatório e de revisão 

bibliográfica. Resultado: Preliminarmente, percebe–se que as práticas desenvolvidas pelos 

profissionais no campo de estágio se pautam numa ideologia neoliberal de ação social, ao 

reforçarem as desigualdades e os processos de opressão dos sujeitos vulneráveis, não 

problematizando suas realidades e não construindo projetos de futuro. Tais práticas contradizem as 

falas destes profissionais, de uma atuação capaz de promover a libertação do ser humano, a partir 

de uma perspectiva humanista e ideológica de bem–estar social. Conclusão: As falas e as práticas 

na educação social se relacionam quando o educador social, em suas práxis, dá importância as 

relações sociais e nestas fomenta ao ser humano se recriar, compreendendo sua identidade e 

existência como possibilidades. É o educador social, consciente de sua atuação, que tem o dever 

de ser o mediador de suas falas e práticas, indo ao encontro das necessidades e demandas dos 

sujeitos vulneráveis, sem se abdicar das implicações teóricas existentes.ario@hotmail.com 
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ST 12: Migração Internacional, Mudanças e Mercado de Trabalho 

 

O capital social na inserção produtiva do brasileiro retornado do exterior: estudo de caso em 
Governador Valadares, MG – Brasil  
 

Devani Tomaz Domingues 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

Palavras–chave: migração internacional de retorno, inserção produtiva, capital social 

 

Introdução: Este estudo traz uma reflexão teórica sobre a migração internacional de retorno, 

mercado de trabalho, capital social e redes sociais. A questão central é pensar em que medida o 

capital social, possuído e incrementado com a experiência migratória, representa ou não um 

diferencial na inserção produtiva do migrante retornado no país de origem. A proposição de 

pesquisa é que a experiência migratória adicionada ao capital social construído se traduz em redes 

sociais melhoradas e que o acesso a essas redes tem um efeito positivo para a obtenção de 

emprego e renda pelo migrante internacional retornado, ainda que estar por um longo tempo fora 

do contexto de origem possa representar uma assimetria na potencialização do capital social entre 

os próprios migrantes retornados. Objetivo: Identificar o papel das redes sociais bem como as 

formas de ajuda encontradas pelo emigrante brasileiro retornado do exterior para a obtenção de 

emprego e renda; verificar quais as dificuldades e facilidades evidenciadas na busca da inserção 

produtiva. Metodologia: Com base na metodologia qualitativa e por meio da técnica da bola de 

neve foram realizadas 31 entrevistas semiestruturadas com migrantes retornados dos Estados 

Unidos e residentes na cidade de Governador Valadares – MG/Brasil, nos anos de 2006 e 2007. A 

análise fundamenta–se nos relatos dos entrevistados. Resultado: Destaca–se que as redes sociais 

são importantes para a obtenção de emprego e renda pelos migrantes retornados. Elas 

representam os laços sociais construídos e mantidos tanto no exterior quanto no país de origem e 

refletem positivamente na recolocação no mercado de trabalho. Conclusão: Os resultados 

apontam para os efeitos positivos da experiência migratória e do capital social para o acesso a 

redes sociais melhoradas que facilitam a obtenção de emprego e renda. Porém, há assimetrias na 

posse e formação de capital social, realçando diferenças na estrutura das redes sociais entre os 

próprios migrantes retornados.  
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Brasileiros em Portugal: principais características segundo o último censo português 
 

Romerito Valeriano da Silva 

CEFET–MG 

 
Palavras–chave: Emigração, Brasileiros, Portugal, Censo 2011 

 
Introdução: A emigração brasileira para Portugal é parte do subsistema migratório luso–brasileiro, 

constituído, entre outros fatores, pela história interdependente, por vínculos culturais e pelas 

políticas migratórias preferenciais entre os dois países. Por se tratar de uma emigração 

predominantemente laboral, foi fortemente influenciada pelos diferentes contextos econômicos 

vivenciados pelo Brasil. Neste sentido, os fluxos de brasileiros para Portugal se acentuaram na 

medida em que as condições econômicas do Brasil ampliavam o desemprego ou reduziam as 

expectativas de renda. Ao longo da história emigratória brasileira para esse país, as características 

dos emigrantes foram mudando, passando de uma população mais qualificada, na primeira fase da 

emigração, para uma população menos qualificada em fases mais recentes. Objetivo: apresentar 

as principais características do estoque de brasileiros que vivia em Portugal em 2011. 

Metodologia: descrição dos dados sobre a população de naturalidade brasileira que vivia em 

Portugal, segundo o último censo português. Resultado: a população de naturalidade brasileira 

que vivia em Portugal em 2011 era predominantemente feminina, com faixa etária modal de 30 a 34 

anos, escolaridade superior à de outros imigrantes extracomunitários nesse país, vinculada 

principalmente ao setor de serviços e altamente concentrada na região centro–litorânea 

portuguesa. Conclusão: para além de outros aspectos, os resultados permitiram perceber indícios 

do efeito diferenciado da crise nos setores da economia portuguesa, com maior impacto nas 

funções ocupadas pelos homens, tendo sido possível também constatar que as faixas etárias 

predominantes entre os imigrantes brasileiros são alternativas para o dilema demográfico de 

Portugal, sobretudo por representarem uma população com escolaridade superior a de outros 

imigrantes extracomunitários. Acredita–se que essas informações poderão servir de referência para 

estudos mais aprofundados sobre os brasileiros em Portugal. Apoio: CAPES e CEFET–MG.  
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ST 13: Percursos da Saúde Pública no Brasil – do SESP ao SUS  
 

A hanseníase na década de 1980 e os territórios desenhados por seus atores em Governador 
Valadares 
 
Flávia Rodrigues Pereira; Patrícia Falco Genovez 

CREDEN–PES / SMS–GV; Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Saúde Pública, Hanseníase, Território, Saúde 

 

Introdução: O enfrentamento da hanseníase em Governador Valadares, doença infectocontagiosa 

e incapacitante, iniciou seu processo de sistematização com a vinda do SESP para esse território, 

na década de 1940. As ações que pontuaram o serviço de hanseníase são decorrentes do 

entrelaçamento das políticas públicas de saúde vigentes e do mundo vivido pelos seus atores: 

pacientes e profissionais de saúde da época. Na década de 1980, período de implantação da 

poliquimioterapia (PQT) no Brasil, Governador Valadares se tornou palco para a implantação de um 

projeto piloto, trazendo uma nova proposta de condução do tratamento e demais ações pontuais do 

programa. Objetivo: Conhecer a trajetória da hanseníase em Governador Valadares e os possíveis 

territórios desenhados pelos sujeitos em 1980. Metodologia: Estudo qualitativo com um enfoque 

descritivo e histórico sobre os dados documentais diretos e indiretos. Resultado: Foram 

observados múltiplos territórios da hanseníase, dentre os quais se destacam: o SESP e suas 

instalações físicas, o familiar, o da fé, o do trabalho, entre outros. Territórios que se desenharam a 

partir da produção de significados, que ligavam as pessoas entre si e entre os espaços e lugares 

vividos e que neles foram exercidas funções que mudaram de acordo com a identidade que cada 

ator assumiu em suas memórias, e em cada momento relembrado. Conclusões. Revisitar, ainda 

que brevemente, algumas legislações da hanseníase e conhecer o caminho percorrido pelo 

programa de hanseníase em Governador Valadares, nos permitiu entender algumas nuances 

dessa doença ainda tão presente em nosso meio. Além disso nos proporcionou vislumbrar o quanto 

as políticas interferiram nas vidas das pessoas e a partir delas, como os territórios eram delineados 

e como as territorialidades se apresentavam diante de cada situação vivida.  
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Estratégias utilizadas na assistência pré–natal e conformidade com as normas preconizadas 
pelo Programa de Humanização no Pré–Natal e Nascimento (PHPN) em Governador 
Valadares 
 
Janete Higino Alves; Micael Alves dos Santos; Suely Maria Rodrigues; Marileny Boechat Frauches 

Brandão; Carlos Alberto Dias (Orientador) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

 
Palavras–chave: Programa de Humanização no Pré–natal e Nascimento, Ciclo gravídico puerperal, 

Consulta pré–natal, Exames laboratoriais 

 

Introdução: O Programa de Humanização no Pré–natal e Nascimento (PHPN), instituído pelo 

Ministério da Saúde preconiza estratégias de melhoria da qualidade da assistência à saúde da 

mulher visando reduzir as taxas de morbimortalidades materna e perinatal. O sucesso do Programa 

está vinculado ao cumprimento, pela equipe de saúde, das normas e princípios estabelecidos, bem 

como do acompanhamento domiciliar realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde. Os 

procedimentos para realização da assistência no Pré–natal demandam profissionais capacitados, 

treinados e capazes de compreender os múltiplos significados que a gestação tem para a gestante 

e sua família. Objetivo: Verificar a conformidade das estratégias utilizadas na assistência pré–natal 

com as normas preconizadas pelo PHPN, em Governador Valadares. Metodologia: Trata–se de 

um estudo descritivo, longitudinal, quantitativo. Participaram 36 gestantes, com 18 anos de idade 

ou mais, funcionalmente independentes, inscritas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

cadastradas no SISPRENATAL a partir de Julho/2013, na cidade de Governador Valadares–MG. A 

coleta de dados foi realizada através de entrevista domiciliar guiada por Roteiro Estruturado de 

Entrevista. As questões constantes no Roteiro foram agrupadas sob os seguintes temas: 

caracterização da amostra, dados da assistência pré–natal; composição familiar; caracterização e 

suporte familiar. Para análise dos dados quantitativos utilizou–se o software Sphinx Léxica, versão 

5.1.0.4. Resultado: O PHPN está implantado em todas ESF’s do município possibilitando acesso a 

ações de prevenção e promoção da saúde das gestantes. Evidenciou–se que na medida em que 

são somadas as variáveis consultas e exames básicos, os percentuais diminuem. Conclusão: Há 

necessidade de maior atenção ao teste de HIV e avaliação sistemática no município para 

proporcionar intervenções oportunas pela melhoria de qualidade da atenção pré–natal. Apoio: 

FAPEMIG, PROCESSO Nº CHE – APQ–02524–14. janeteh22@hotmail.com 
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Quando a saúde se tornou pública no Vale do rio Doce – atuação do SESP em meados do 
século XX 
 

Maria Terezinha Bretas Vilarino 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Saúde pública, Vale do Rio Doce, SESP 

 
Introdução: A introdução de programas de saúde pública no médio vale do Rio Doce acompanhou 

a dinâmica de incorporação socioeconômica do mesmo vale nos desenhos políticos mineiro e 

brasileiro em meados do século XX. As ações do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) entre 

as décadas de 1940 e 1960 propiciaram o ordenamento dos territórios urbanos, o saneamento 

rural, a erradicação da malária, a contenção de outras endemias e a divulgação e concretização de 

práticas médicas científicas. Dessa forma, foram criadas as condições territoriais para a região 

receber e expandir os grandes investimentos de capital – mineração, siderurgia, indústria 

madeireira– e, ao mesmo tempo, se confirmar como fronteira agrícola– expansão da pecuária de 

corte e produção agrícola), confirmando–se o papel do Serviço Especial de Saúde Pública na 

consolidação e no fortalecimento da presença do Estado (state building) nessa região. Objetivo: 
Esta comunicação tem como objetivo apresentar as configurações da saúde pública no vale do Rio 

Doce antes e depois da chegada do SESP. Metodologia: Realizamos pesquisa documental e 

bibliográfica, além das entrevistas com antigos funcionários do SESP e moradores de Governador 

Valadares. Resultado: Verificou–se que pela atuação do SESP é que se configuraram no vale do 

Rio Doce os primeiros programas de saúde pública, e que através desses programas a região 

passou a receber atenção e investimentos dos órgãos públicos de saúde estaduais e nacionais. 

Conclusões. Anteriormente à chegada do SESP, o atendimento às demandas de saúde no Médio 

Vale do Rio Doce era pontual e de âmbito particular. A chegada do SESP estabeleceu a dimensão 

pública de atendimento às demandas regionais e incluiu o vale do Rio Doce no projeto de 

interiorização e fortalecimento da presença do Estado (state building) nessa região, via ações de 

saúde pública.  
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A saúde entre práticas e memórias: benzeções e curandeirismo em Governador Valadares 
1960 – 2013 
 

Ricardo Conrado Lopes 

Colégio Ibituruna 

 

Palavras–chave: Benzenções, curandeirismo, Governador Valadares 

 

Introdução: Os saberes populares envolvendo práticas medicinais representam um importante 

ponto de encontro entre permanências e rupturas culturais estabelecidas no entrecruzamento das 

principais matrizes étnicas presentes no processo de formação do povo brasileiro (SANTOS; 

MUAZE, 2002). Este surge como variante da versão lusitana da tradição civilizatória europeia 

ocidental, diferenciada por coloridos dos índios americanos e dos negros africanos (RIBEIRO, 

1995). Ao longo do tempo em que se estreitou o contato com as sociedades ocidentais, o 

conhecimento terapêutico dos povos espalhados por diversas áreas do território brasileiro passou a 

incorporar saberes e práticas civilizados, oriundos, principalmente, da medicina popular europeia. 

Objetivo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar as artes de cura de benzedeiras e 

curandeiros que exerceram e ainda exercem esses exercícios na cidade de Governador Valadares, 

levando em consideração o frágil quadro médico–sanitário da região. Metodologia: Realizamos 

pesquisa bibliográfica e documental, além de entrevistas com benzedeiras e curandeiros residentes 

em Governador Valadares. Resultado: Após análises, verificou–se que, mesmo com a introdução 

de programas de saúde pública, as benzeções e as práticas de curandeirismo nunca foram 

abandonadas pela população. Conclusão: Mesmo com o aumento dos atendimentos das redes 

públicas de saúde, com um número crescente de pacientes, observa–se que, em algumas regiões, 

como em Governador Valadares, ainda encontramos práticas de cura apoiadas em rezas e 

benzeções. Como isso pode ser explicado?  
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ST 14: Letramento Acadêmico: reflexões sobre a cultura da escrita no contexto universitário e suas implicações na formação de graduandos  

 

Análise discursiva de propagandas e estereótipos da beleza feminina 
 
Adriana Vieira dos Santos Dias, Angélica Júnia de Freitas, Fernanda Minervina dos Santos, 

Marilene Correia Soares, Catia Cristina Degan Fernandes (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Análise de discurso, propagandas, estereótipos, consumo 

 

Introdução: Atualmente através da globalização cada vez mais difundida, as técnicas de 

persuasão das propagandas aperfeiçoaram–se extremamente, tornando–se um meio de 

atualização de estereótipos da beleza feminina. As propagandas direcionadas ao público feminino 

são capazes de perpetuar ou desfazer os estereótipos de beleza. Neste sentido é essencial 

compreender a relação de poder das propagandas sobre o público feminino. Objetivo: Demonstrar 

como o discurso publicitário induz o público consumidor de produtos de beleza reforçando e 

atualizando estereótipos como estratégia de incentivo ao consumo. Metodologia: O estudo será 

realizado à luz da pesquisa bibliográfica e da pesquisa analítica do discurso de três propagandas 

de uma empresa de perfumes e cosméticos. A pesquisa analítica do discurso será desenvolvida em 

duas etapas. A primeira consiste em analisar cada propaganda separadamente a partir de três 

categorias: Persuasão; prática discursiva/ prática social; efeitos ideológicos; e imagens visuais. A 

segunda etapa da pesquisa consiste em uma análise comparativa entre as três peças publicitárias 

estabelecendo relações entre elas e também verificando como os estereótipos são trabalhados no 

discurso publicitário ao longo do tempo, através da utilização da categoria mudança discursiva. 

Resultado: O trabalho de pesquisa analítica discursiva de propagandas será desenvolvido com o 

intuito identificar os elementos presentes nas propagandas que perpetuam os estereótipos e 

incentivam o consumo. Conclusão: É de fundamental importância o posicionamento crítico da 

consumidora feminina porque a mídia tenta impor um padrão de beleza como ideal, buscando 

subordiná–la ao culto à beleza. Compreende–se que a análise de discurso é importante na 

compreensão identificação dos elementos presentes nesse processo.  
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A figura feminina no livro O Código da Vinci e na Bíblia 
 
Angélica Júnia de Freitas, Adriana Vieira dos Santos Dias, Letícia Araújo Oliveira, Sanaira Oliveira, 

Carlos Tadeu Lira Vieira (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: o código Da Vinci, análise descritiva, representação da mulher na literatura 

 
Introdução: A representação da figura feminina no livro O Código Da Vinci explicita as relações 

entre sociedade e literatura. A mulher ao longo da história tem sido interpretada de várias formas 

segundo os padrões sociais, e essa caracterização esta relacionada a conceitos simbólicos a 

respeito de sua posição social, cultural, religiosa e ideológica nas quais a figura feminina vem 

ganhando novos espaços. Objetivo: Descrever a representação da mulher na literatura, a partir da 

figura de Maria Madalena e sua notável ambiguidade constituída tanto no meio religioso quanto no 

meio literário. Metodologia: Pesquisa analítica descritiva de caráter comparativo em torno da 

representação da mulher na literatura em contrapartida com o tema delimitador a figura feminina no 

livro O Código Da Vinci. Resultado: Esse trabalho será desenvolvido com intuito de esclarecer 

como a mulher é representada na literatura, o que sua representação tem em comum com a 

cultura, e como as representações contribuem para a construção do papel da mulher na sociedade. 

Conclusão: O livro o código Da Vinci utiliza vários elementos simbólicos especialmente religiosos 

para caracterização de Maria Madalena como figura de uma mulher santa, diferentemente da bíblia 

em que ela é caracterizada como uma pecadora. Sobretudo é importante compreender como a 

mulher é representada na literatura, tendo como relevância a comparação com o ponto de vista 

social religioso e ideológico.  
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Fanfiction: O avanço da tecnologia e o surgimento de um novo gênero  
 

Daniela Cardoso Saunders; Elisa Crystiane Dias França Carvalho; Kessy de Oliveira Silva; Cátia 

Cristina Degan Fernandes (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Fanfiction, Gênero Digital, Tecnologia, Fanfic 

 
Introdução: A tecnologia se desenvolveu em ritmo crescente nos últimos anos, atualmente tudo é 

feito por meio tecnológico, conversas de bate papo, o recebimento de notícias, o entretenimento, 

entre muitas outras atividades. Um dos maiores exercícios feitos no meio cibernético hoje é a 

interação social. Diante disso, surgem os gêneros digitais substituindo alguns outros gêneros 

textuais. Um dos gêneros digitais pouco conhecidos até então são os textos chamados Fanfiction, 

possuindo abreviações como “fanfics” ou “fics”, são histórias fictícias diante de artistas, livros, 

séries, quadrinhos e filmes amados e admirados por um grupo de jovens. Objetivo: Analisar o 

gênero digital fanfiction, seus elementos textuais, suas características e suas possíveis implicações 

no ensino de língua portuguesa. Compreender conceitualmente o gênero fanfiction como gênero 

textual do meio digital. Metodologia: O trabalho de pesquisa a ser desenvolvido possui caráter 

bibliográfico, pois as informações principais serão realizadas através de pesquisas em livros, 

artigos e revistas científicas. Resultado: O resultado esperado é descobrir o quanto o gênero digital 

fanfiction está inserido no ciberespaço como um gênero digital e se suas características contribuem 

socialmente como gênero para o ensino, contribuindo para o desenvolvimento do aprendizado. 

Suas influências no meio digital e na interação do público alvo. Conclusão: Diante da pesquisa 

bibliográfica que será realizada, serão identificados os elementos textuais que definem a Fanfiction 

como um gênero digital, as características das fanfics, a interação entre os escritores desse tipo de 

texto, o valor social nesse gênero no ambiente virtual e se as fanfics podem influênciar na leitura e 

produção textual e contribuir para o ensino de língua portuguesa. Apoio: UNIVALE.  
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A formação do professor de língua inglesa das séries iniciais do ensino fundamental I no 
município de Governador Valadares 
 
Daniele Marques da Silva Moreira, Geovane José da Costa, Neide Emília Cesário da Costa, Samilla 

Silva Ihorbano, Sônia Maria Simões Bianchini (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: formação do professor, língua inglesa, séries iniciais, ensino fundamental I 

 

Introdução: Em 2015, o município de Governador Valadares – MG implantou o ensino de língua 

inglesa – LI nas séries iniciais do ensino fundamental I. Uma das dificuldades enfrentadas pelas 

escolas foi encontrar profissionais habilitados em LI para trabalhar com alunos dos ciclos da 

infância. Nesse contexto, tanto a formação do professor de LI que leciona para essas séries quanto 

a capacitação técnica do orientador escolar que o orienta formam um conjunto de importância 

crucial para o sucesso desta audaciosa empreitada. Objetivo: Analisar a formação dos professores 

de LI que estão atuando nas séries iniciais do ensino fundamental I, do município de Governador 

Valadares, identificando as habilidades e competências contempladas na formação do profissional 

que trabalha especificamente com este público, apresentando os resultados obtidos durante as 

pesquisas de campo. Metodologia: O trabalho será desenvolvido por pesquisa etnográfica 

realizada em cinco escolas do município, com seis professores de LI, das séries iniciais e cinco 

professores regentes, responsáveis pelas turmas em que atuam, bem como observação da 

formação semanal, oferecida pela Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares, 

direcionada aos docentes de LI das séries iniciais do município. Resultado: Espera–se que essa 

pesquisa disserte e exponha se os docentes que lecionam a LI nos anos iniciais do ensino 

fundamental I nas escolas do município de Governador Valadares possuem formação adequada ou 

não para o exercício em que se encontram. Conclusão: Diante da importância de atuação do 

professor de LI nas séries iniciais do ensino fundamental I, dá–se a necessidade de atentar para 

sua capacitação profissional, uma vez que apenas o curso de licenciatura em Letras o prepara para 

atuar a partir do ensino fundamental II. Além disso, para isso é importante estabelecer estratégias 

de solução para as possíveis falhas encontradas no decorrer das investigações.  
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O rap e a socialização da juventude pelo discurso: uma experiência do PIBID/Letras com os 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental em Governador Valadares 
 

Eduardo Junio Braga de Souza, Willian Rocha de Moura, Karine de Souza Faustino, Janaina 

Martins Toledo, Cátia Cristina Degan Fernandes (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Rap, Ensino, Discurso, PIBID 

 

Introdução: Sendo a escola municipal Santos Dumont, em Governador Valadares, uma escola 

vocacionada para a música e com parceira com o PIBID/Letras que tem como proposta trabalhar a 

diversidade textual na escola, o Rap se integra perfeitamente com a proposta de ensino de Língua 

Portuguesa. O Rap é um estilo musical que atua e faz parte do contexto social dos alunos que 

frequentam esta escola e utilizá–lo como prática de ensino é de extrema importância por retratar o 

discurso da comunidade e da juventude que faz parte da escola. Objetivo: Identificar, por meio do 

trabalho com o gênero musical, nas aulas de Língua Portuguesa, como o Rap assume o papel 

central na rotina dos jovens, incentivando a sociabilidade, a criação de letras por meio de paródias 

e a participação em eventos culturais. Metodologia: O trabalho será desenvolvido por meio de 

pesquisa bibliográfica em autores sobre discurso e representação social, bem como por meio de 

uma pesquisa analítica e descritiva, com base nas letras das principais músicas utilizadas pelos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental que fazem parte do PIBID. Resultado: Espera–se 

que os alunos possam compor poesias, raps e paródias, com finalidade de apresentar os trabalhos 

produzidos em um festival de talentos na escola. Além disso, espera–se que os alunos 

compreendam as marcas do discurso da comunidade em que estão inseridos, os tipos de texto que 

estão sendo trabalhados, bem como desenvolvam uma criticidade maior sobre as músicas que eles 

ouvem. Conclusão: Gêneros musicais como o Rap proporcionam aos alunos a possibilidade de um 

reconhecimento de sua identidade no contexto escolar. Nesse sentido, o trabalho do professor de 

Língua Portuguesa relacionado à musica precisa incluir gêneros atuais, pois ela se revela ser de 

interesse dos alunos do ensino fundamental. Quando o professor utiliza textos que participam do 

contexto e do interesse do aluno os resultados podem ser maiores e mais agradáveis para todos. 

Apoio: PIBID.  
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Análise dos aspectos do ensino de PLE expressões idiomáticas 
 

Jennifer Kathleen Carla Maria da Silva, Letícia Aparecida Silva, Michelle Kíssila Dias Rodrigues, 
Cátia Fernandes Degan (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Aquisição da língua, expressões idiomáticas, léxico e ensino de Eis 
 
Introdução: O ensino das expressões idiomáticas–Eis é um dos aspectos da análise de PLE–

Português como língua estrangeira e está ligado especialmente ao estudo do léxico, por isso é 

considerado uma unidade lexical da língua. A sistematização do o ensino de Eis é pouco difundida, 

porém contribuiria muito na fluência do não falante da Língua Portuguesa e o que leva o falante a 

usar as expressões idiomáticas são seu desejo de agregar à mensagem aquilo que a linguagem 

convencional não poderia preencher. Objetivo: Compreender os funcionamentos das expressões 

idiomáticas, trabalhadas sobre o âmbito do letramento da língua Portuguesa para estrangeiros, com 

base no pressuposto funcional da criação da tipologia resultante de análises em nível de 

gramaticalização e lexicalização da língua. Metodologia: O estudo será desenvolvido por meio de 

pesquisa bibliográfica, baseado em autores renomados no assunto e estudiosos sobre as 

expressões idiomáticas mais utilizadas na língua. Resultado: Os resultados se darão em dois 

modos: O primeiro pauta–se na aprendizagem e utilização, de forma que se adequam ao meio em 

que será inserido; o estudo sistematizado da gramaticalização pode, por sua vez, servir na 

caracterização sintática de tais expressões. O segundo, a predominância dar–se–á através da 

evolução e determinação do próprio falante, do interesse na aquisição da língua fazendo uso das 

expressões idiomáticas que são abordadas e ensinadas. Conclusão: A sistematização e a 

gramaticalização do ensino das expressões idiomáticas contribuem para a fluência e agregação da 

linguagem convencional do aprendiz do ensino PLE, no primeiro modo; no segundo, pressupõe que 

as mesmas expressões só se dão através da busca pela aquisição de uma nova língua e 

consequentemente a sua adequação aos seus diferentes níveis de proficiência para a facilitação e 

compreensão da língua falada. Portanto, os recursos lexicais fazem parte da caracterização 

indenitária da língua e ajuda na integração do aprendiz. 
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Vocabulário da Língua Portuguesa para Estrangeiros 
 
Junilson Oliveira Mendes, Kamila da Silva, Nilcilene de Souza, Verônica C. Silva Ferreira, Welida 

Rodrigues Viana, Cátia Cristina Degan Fernandes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 
Palavras–chave: vocabulário, compreensão da língua, P.L.E. 

 

Introdução: A aprendizagem de um idioma diferente é sempre um desafio enriquecedor, sendo 

que se trata de um processo contínuo que implica horas de estudo e dedicação para a obtenção de 

resultados satisfatórios. Por se tratar de uma língua clássica, o português é um idioma cujo domínio 

é um fator de diferenciação, uma vez que possui uma enorme riqueza lexical e é uma língua que 

ganha importância em escala global nos dias de hoje. Justificativa: É importante estudar o 

vocabulário para entender porque a palavra muda conforme os diferentes contextos em que está 

agrupada. Portanto, quem escreve e quem fala tem à sua disposição, para traduzir exatamente o 

pensamento, séries de palavras, ligada por um sentido comum, que acodem ao espírito, para as 

necessidades de expressão. Objetivo: Levar o aprendiz ao conhecimento da língua portuguesa em 

conjunto com a cultura vivenciada estudando assim, o vocabulário e todos os seus constituintes. 

Metodologia: A metodologia aplicada será realizada através de livros de apoio como no caso do 

livro Fala Brasil que apresenta o alfabeto do português brasileiro por meio de questionários, 

pesquisas externas e bibliográficas em livros, jogos lúdicos e de memorização de frases e palavras. 

Resultado: Espera–se o aprendente de P.L.E., entenda o emprego das palavras, percebendo–as 

de maneira gradativa a partir da observação, valor e emprego e assim possa sentir–se incluso nos 

diversos usos da língua, usando–a adequadamente nos diferentes contextos sociais. Conclusão: A 

cultura da língua é a inserção do aprendente no universo cultural da língua, e deve ser considerada 

como um fator indispensável na aprendizagem de um novo código linguístico.  
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Aquisição de Língua, performance e proficiência de um professor imigrante estrangeiro  
 
Michelle Kíssila Dias Rodrigues, Jennifer Kathleen Cala Maria da Silva, Letícia Aparecida da Silva, 

Cátia Cristina Degan Fernandes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Aquisição de língua, PLE, Gênero textual, Carta 

 

Introdução: A aquisição de uma língua por meio de métodos convencionais acarreta certas 

dificuldades a um estrangeiro; sendo assim, o gênero carta ajudará bastante no domínio dessa 

língua e na forma como esse estrangeiro evidenciará conhecimento através das cartas. Objetivo: 
Identificar como ocorre a aquisição da língua portuguesa como segunda língua por um estrangeiro, 

utilizando o gênero carta. Avaliar o gênero textual carta como um recurso de aquisição da Língua 

Portuguesa, apontando os diferentes aspectos relacionados à estrutura gramatical frasal presentes 

na escrita, além de verificar a influência da cultura brasileira no processo da evolução comunicativa 

do estrangeiro. Metodologia: O trabalho será desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica 

com base em autores que discutem a Língua Portuguesa como segunda língua, os conceitos de 

gênero textual, bem como cultura. Além disso, o trabalho será desenvolvido por meio de uma 

pesquisa etnográfica em que serão analisadas as cartas trocadas entre as pesquisadoras e o 

professor estrangeiro, a fim da obtenção e elaboração de dados da escrita e domínio da língua 

apresentada nos textos produzidos. Resultado: Essa pesquisa, como reflexão acerca do ensino de 

Língua Portuguesa formal para estrangeiros, visa contribuir com métodos de fácil compreensão, 

qualidade e eficiência contribuintes para a aquisição do Português como língua estrangeira. 

Espera–se ainda comprovar que o gênero textual carta e o contato com culturas distintas são 

eficientes na adesão de uma língua. Conclusão: Neste contexto, uma discussão sobre a aquisição 

de Língua como segunda língua torna–se bastante relevante para a formação de professores que 

desejam atuar na área de PLE. Além disso, tomar conhecimento de que a cultura e a interação com 

o meio em que o indivíduo esteja inserido são importantes para que esse sujeito domine 

satisfatoriamente a língua aprendida.  
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ST 15: Imigração Europeia na América: entre memórias, histórias, trajetórias, identidades e tradições  

(Des)territorializações e reterritorializações em discursos de descendentes alemães em 
Teófilo Otoni – MG– Brasil 

 

Cibele Maria Diniz Figueirêdo Gazzinelli, Nádia Dolores Fernandes Biavati 

IESI/FENORD, Universidade Federal de São João Del Rey – UFSJ 

 

Palavras–chave: Discurso(s), Identidade, Imigração 

 

Introdução: O Brasil, enquanto receptor de imigrantes, recebeu durante o século XIX imigrantes 

oriundos do continente europeu que muito contribuíram para o processo de colonização e formação 

da sociedade brasileira. Neste contexto, Teófilo Otoni é um território que recebeu imigrantes de 

várias nacionalidades, dentre elas, destaca–se a migração alemã. Objetivo: O presente estudo tem 

por objetivo a identificação de traços identitários pós (re)territorialização relativos às crenças, à 

cultura, valores e práticas representados discursivamente no relato de descendentes de imigrantes 

alemães em Teófilo Otoni/MG. Metodologia: A pesquisa de abordagem qualitativa e etnográfica 

privilegiou o estudo de caso, tendo como sujeitos dez descendentes de imigrantes de alemães que 

vivenciaram, ainda que na infância, o período da Segunda Grande Guerra (1939– 1944). 

Resultado: Como traços identitários apresentados pelos descendentes, observa–se a organização 

e a disciplina retratados na relação com o trabalho, a religião/igreja e família como práticas 

envolvendo identidades constitutivos dos/nos discursos do grupo de informantes como atributos 

dos alemães que permanecem como valores para os seus descendentes. A Festa da Colheita, 

ligada à Igreja Luterana é o evento mais representativo da cultura alemã que acontece todos os 

anos na cidade. Conclusão: Nos relatos emergem marcas de uma (re)afirmação da descendência 

que contrasta, ao mesmo tempo, com práticas típicas dos brasileiros, deixando, desse modo, 

evidências de uma (re)invenção no processo de reterritorialização no território de Teófilo Otoni. A 

auto identificação do grupo e todos os traços investigados apontam para o hibridismo identitário, 

mostrando que as identidades representadas não são somente ‘brasileiras’ ou somente ‘alemãs’, 

mas guardam traços brasileiros–alemães.  
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A poderosa “mão invisível” da vida cotidiana: a saga das mulheres camponesas no projeto 
migratório  
 

Sandra Nicoli; Sueli Siqueira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Migração italiana, memória, cotidiano, mulheres, trabalho 

 

Introdução: No período da imigração transoceânica, a Itália passava por transformações tanto 

econômicas, quanto de modernização e de modernidade, atingindo, em maior escala, a população 

rural, origem da maioria dos que chegaram às terras brasileiras. O projeto imigrantista era baseado 

na pequena propriedade. A imigração italiana é caracterizada por ser familiar com maior 

procedência vinda da região do Vêneto a partir do século XIX. Minas Gerais foi destino secundário 

dessa colonização. Objetivo: Descrever a trajetória e a territorialização das famílias de migrantes 

italianos em Minas Gerais, destacando a participação das mulheres nessa trajetória. Metodologia: 

Trata–se de um estudo descritivo que utiliza uma abordagem qualitativa. A partir dos relatos orais 

colhidos com descendentes dessas famílias, foi possível reconstruir a trajetória das famílias de 

origem italiana que se territorializaram em terras mineiras e dar voz a história de um cotidiano 

regrado pelo árduo trabalho das mulheres. Resultado: As narrativas apresentam a luta e a 

importância das mulheres na conquista e formação das propriedades rurais. Sua força de trabalho 

na roça, sua atuação na administração da vida doméstica e na educação dos filhos foram 

elementos significativos na constituição da economia e cultura mineira. Trabalharam igualmente na 

formação das propriedades rurais, tiveram filhos e administraram a vida doméstica. Sempre se 

dedicavam ao trabalho e eram, de fato, mão–de–obra essencial na lavoura, pois tinham uma dura 

jornada de trabalho. Conclusão: Com sua força de trabalho e persistência as mulheres foram muito 

mais que mães e donas de casa. Foram braços que derrubaram as matas, construíram as casas e 

formaram as lavouras, em pé de igualdade com seus companheiros. A invisibilidade do trabalho e 

da importância dessas mulheres é uma falha, quando se conta a história da imigração italiana em 

Minas Gerais. Elas desempenharam um papel fundamental na formação e configuração do 

território.  
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Os processos de territorialização e reterritorialização na formação de territórios 
“italianizados” 
 
Sandra Nicoli  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Imigração italiana, território, territorialização, reterritorialização 

 

Introdução: A imigração italiana é caracterizada por ser familiar com a maior procedência vinda da 

região do Vêneto. A partir do século XIX, o Espírito Santo teve fundamental importância em relação 

à vinda de imigrantes para o Brasil, com destaque para os italianos. O projeto imigrantista para 

esse território geográfico era fundamentado na pequena propriedade familiar. Minas Gerais foi 

destino secundário da colonização italiana. Objetivo: Analisar a territorialização das famílias de 

imigrantes italianos no Espírito Santo e a reterritorialização dessas e/ou de seus descendentes em 

Minas Gerais, numa dimensão de mobilidade populacional. Metodologia: Para uma melhor 

compreensão do fenômeno migratório e a formação de territórios “italianizados”, trabalhamos com a 

memória dos descendentes das famílias de imigrantes italianos a partir dos relatos orais e da 

análise dos referenciais bibliográficos. Resultado: Colonizadas e povoadas por famílias de 

imigrantes italianos, as localidades de Alfredo chaves e Castelo, no Espírito Santo, no final do 

século XIX, e de Itueta e Santa Rita do Itueto, em Minas Gerais, no início do século XX, através das 

territorialidades estabelecidas por esses agentes sociais se transformaram em territórios 

“italianizados” a partir das relações sociais. Ao territorializarem–se ocorreu o movimento de 

reprodução das relações socias originais e, ao se reterritorializarem, houve uma reprodução de 

elementos. Ao chegar às terras brasileiras, as famílias italianas buscavam manter sua italianidade 

através da reconstrução de hábitos e costumes, das festas e da ideia transmitida para os 

descendentes de que ser italiano/descendente é ser diferente dos brasileiros. Conclusão: Sendo 

assim, as famílias de imigrantes italianos, no processo de territorialização e reterritorialização, 

imprimiram marcas e deixaram vestígios no tempo e no espaço construindo “territórios 

italianizados” apropriados e dominados a partir das relações sociais estabelecidas.  
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Territórios de imigração: pesquisa histórica com alunos do ensino médio da EEEFM 
Frederico Pretti 
 
Simone Zamprogno Scalzer; Rose Elaine Cimero 

Secretaria de Estado de Educação – SEDU–ES  

 

Palavras–chave: Comunidades, Território, Imigração 

 

Introdução: A ocupação das comunidades rurais no Vale do Canaã e proximidades do município 

de Santa Teresa/ES ocorreu como extensão do projeto de ocupação do Núcleo Timbuy e da 

Colônia Santa Leopoldina. Na segunda metade do século XIX, a Itália e a Alemanha enfrentavam 

graves problemas sociais e econômicos. No mesmo período, o governo da Província do Espírito 

Santo buscava, mediante um projeto imigrantista baseado na pequena propriedade familiar, 

recrutar imigrantes europeus para ocupar terras devolutas. Objetivo: Despertar nos alunos da 3ª 

Série do Ensino Médio 2016 da EEEFM Frederico Pretti, o interesse pela pesquisa–ação e 

compreensão da formação histórica de suas comunidades de origem. Identificar o legado cultural 

das famílias de imigrantes. Metodologia: Através da pesquisa documental em arquivos 

comunitários e familiares, do recurso da história oral – a partir de relatos dos moradores mais 

antigos das comunidades rurais – e com entrevistas semi–estruturadas, foi possível resgatar a 

história das famílias que colonizaram a região do Vale do Canaã e compreender seu processo de 

ocupação. Resultado: Através das pesquisas realizadas nas comunidades as quais pertencem, os 

alunos identificaram que estas foram colonizadas por famílias de imigrantes italianos e alemães 

que receberam lotes de terra, desmataram e formaram lavouras. Construíram casas, armazéns e, 

capelas nos centros das localidades. As permanências e mudanças nos “territórios de imigração” 

ao longo da história foram percebidas. Conclusão: A busca pela trajetória das famílias e a história 

das comunidades, possibilitou, aos alunos, o desempenho de habilidades e competências que 

proporcionaram o reconhecimento da formação histórica das comunidades. Ao identificarem os 

legados culturais e se reconhecerem nos atores sociais que compõem a trama histórica, sentiram–

se pertencentes à comunidade.  
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Reflexos da imigração europeia no patrimônio cultural gastronômico ouropretano 
 

Stephanie Lívia Lacerda; Gabriela de Melo Cândido; Elida Lucia Bowen Tonelli; Cristiane Vilas 

Boas Neves; Michele Corrêa Bertoldi (orientador) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV 

 

Palavras–chave: Cultura, Europa, Gastronomia, História, Ouro Preto 

 

Introdução: A região Sudeste talvez seja a que mais recebeu influência de outros povos, sendo 

forte a influência indígena e europeia na comida mineira, resultando em seu patrimônio 

gastronômico cultural e determinando os hábitos alimentares atuais. Objetivo: Identificar a 

identidade gastronômica ouropretana e as influências do continente europeu na culinária mineira. 

Metodologia: Além de pesquisa bibliográfica, realizou–se uma pesquisa qualitativa exploratória 

mediante entrevistas em domicílios de Ouro Preto (n=100) e seus doze distritos (n=476). O 

entrevistado foi a pessoa que apresentou maior idade (mínima de 40 anos) e responsável pela 

elaboração dos pratos na residência. Resultado: Quando questionados sobre os legumes 

considerados típicos de Ouro Preto, os entrevistados indicaram, com maior frequência, o chuchu 

(96,4%) a batata inglesa (36,4%) e a abóbora (51,6%). Em se tratando das verduras, a couve foi a 

mais citada (89,0%), seguida do almeirão (51,6%) e da alface (41,4%). Quanto às frutas, a laranja 

(74,6%), a banana (48,3%) e a jabuticaba (37,0%) foram mencionadas com maior frequência. A 

carne de porco foi a mais citada (75,2%) como típica, seguida da galinha caipira (55,6%) e a carne 

de boi (42,8%). A bebida alcoólica considerada típica foi a pinga/cachaça (85,3%), seguida do leite 

de vaca (26,3%), suco de frutas (21,6%) e licor de jabuticaba (22,6%). A influência da Europa, 

particularmente da Itália e Portugal, é marcante na culinária (derivados da carne de porco, queijos, 

etc.) e pratos típicos mineiros (feijão tropeiro, feijoada, etc) e, juntamente com a de origem 

indígena, caracterizam a identidade cultural gastronômica mineira. Conclusão: O estudo 

evidenciou a forte influência gastronômica da região Sudeste do Brasil, principalmente Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, embora não tenham sido identificados ingredientes e pratos típicos apenas 

do município de Ouro Preto. Apoio: UFOP, UFJF.  
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ST 16: Psicologia e Inserção em Espaços Sociais, Institucionais e Educativos  
 

A intervenção do psicólogo escolar na prevenção do bullying  
 

Adelice Jaqueline Bicalho 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Bullying, Prevenção, Psicologia escolar 

 
Introdução: Atualmente vem–se ampliando as pesquisas sobre o fenômeno Bullying e sua 

ocorrência no contexto escolar. O bullying se caracteriza, principalmente, por ações agressivas, 

vexatórias, com violência implícita ou explícita, de forma repetitiva envolvendo três personagens: o 

agressor, o expectador e a vítima, sendo que esta conduta pode ocorrer de um indivíduo para 

outro, de um indivíduo para o grupo ou de um grupo para um indivíduo. Tem–se que no contexto 

escolar, pelo maior tempo de convivência entre seus participantes, este fenômeno ocorre com mais 

frequência. Objetivo: Objetiva–se discorrer sobre o papel do psicólogo escolar na prevenção de 

comportamentos que podem levar ao bullying. Metodologia: Utilizou–se o método de revisão 

bibliográfica em artigos do banco de dados Scielo e Prepsi, tendo como indicadores bullying e 

psicologia escolar. Resultado: Os resultados apontam que ações do bullying provocam na vítima 

consequências emocionais que afetam sua auto–estima e seu desempenho escolar. Apontam, 

ainda, que a intervenção do psicólogo escolar tem se dado de forma grupal, trabalhando o resgate 

de valores como respeito, solidariedade, justiça e convivência com a diversidade. Conclusões. É 

imprescindível a presença do psicólogo, como cientista do comportamento, no contexto escolar e 

educacional. Seu trabalho, realizado de forma preventiva, criará condições favoráveis para o 

empoderamento da vítima e para que as relações de harmonia, respeito e o conviver com as 

diferenças inibam as condutas agressivas pertinentes ao bullying, que tem como causa principal a 

intolerância com a diversidade. Apoio: UNIVALE.  
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Atribuições e desafios do psicólogo no sistema prisional 
 

Ananda Vieira Moraes, Odacyr Roberth Moura da Silva, Roberto Jório Filho (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal do Espírito Santo – UFES 

 

Palavras–chave: Psicologia jurídica, Sistema prisional, Atenção psicossocial, Assistência 

 

Introdução: O sistema prisional brasileiro é um cenário desafiador para a psicologia, pois prioriza 

os procedimentos de segurança em detrimento de práticas de reinserção social, se constituindo em 

uma realidade precária que tende a violar os direitos humanos. Objetivo: Identificar as atribuições 

e desafios do psicólogo no sistema prisional. Metodologia: Trata–se de um estudo qualitativo de 

revisão bibliográfica. O levantamento foi realizado na base de dados eletrônica SciELO. Foram 

selecionados artigos publicados em língua portuguesa entre os anos de 2010 e 2015 que 

apresentaram ligação estrita ao objeto de estudo. Resultado: Identificou–se como atribuições do 

psicólogo no sistema prisional: promoção da saúde, direitos humanos e qualidade de vida; 

atendimentos voltados para os detentos, seus familiares e funcionário das unidades; dar suporte 

psicológico aos pacientes portadores de sofrimento mental; ouvir demandas dos encarcerados; 

orientar detentos sobre mudança de regime; realizar acompanhamento sistemático dos 

sentenciados visando conscientização do ato criminal; elaborar programas de orientação à 

dependência química. Entre os desafios estão: promoção da formação criminológica de psicólogos 

que trabalham no sistema prisional; solicitação de membros da equipe multidisciplinar para que o 

psicólogo faça previsão de comportamento; redução da limitação do trabalho à elaboração de 

relatórios, laudos e pareceres e da pressão do sistema para quebra do sigilo e privacidade. 

Conclusão: O trabalho do psicólogo auxilia no funcionamento das unidades prisionais, além de 

garantir a preservação dos direitos humanos e possibilidades de reflexão, que são extremamente 

importantes para o processo de reinserção social dos apenados. Quanto aos desafios, cabe ao 

psicólogo se posicionar demonstrando que sua atuação não se resume a relatórios de 

acompanhamento e laudos, mas se baseia na assistência aos apenados promovendo qualidade de 

vida através do suporte psicológico.  
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Ocorrência de sintomas depressivos em pacientes hipertensos de um município mineiro 
 

Ananda Vieira Moraes, Maria Alice Balbino de Carvalho, Marina Mendes Soares, Suely Maria 

Rodrigues, Carlos Alberto Dias (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM 

 

Palavras–chave: Hipertensão, Depressão, Sintoma 

 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o maior problema médico–social dos países 

desenvolvidos e em muitos dos emergentes. Estudos apontam que sujeitos com diagnóstico de 

doenças crônicas, tal como a HAS, possuem maior probabilidade de desenvolver formas 

patológicas de estresse, ansiedade e depressão. Objetivo: Identificar a ocorrência de sintomas 

depressivos em pacientes hipertensos usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de 

Governador Valadares–MG. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, de abordagem 

quantitativa. Amostra constituída por 641 hipertensos, funcionalmente independentes, cadastrados 

nas ESFs da cidade de Governador Valadares–MG. Os dados foram obtidos por meio da aplicação 

do Beck Depression Inventory (BDI) e entrevista domiciliar guiada por um Roteiro Estruturado de 

Entrevista. Para processamento e análise dos dados utilizou–se o software Sphinx Lexica. 

Resultado: O grupo avaliado é em sua maioria constituído por sujeitos do sexo feminino (76,3%), 

de cor parda (60,7%), aposentados (51,5%) e de classe socioeconômica C (52,7%). Na avaliação 

de sintomas depressivos predominou o grau mínimo. A maioria dos hipertensos considera não se 

sentir triste (59,3%), não estar desanimada em relação ao futuro (72,2%), não se sentir fracassada 

(79,4%), possuir satisfação em tudo quanto tinha antes (64,9%), não se sentir culpada (80,8%), não 

possuir ideação suicida (93,1%). Grande parte afirma ter perdido o interesse sexual (39,8%). 

Conclusão: A maioria dos entrevistados apresenta baixo nível de sintomas depressivos. Apesar 

disso, aqueles acometidos por tais sintomas devem ser identificados e tratados pelos profissionais 

de saúde para que sua condição emocional não interfira na adesão ao tratamento da HAS. Apoio: 
PIBIC–FAPEMIG/CAPES/CNPQ.  
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A Psicologia na Atenção Básica e a formação de profissionais de saúde 
 
Maria Socorro de Menezes; Natália Barroca Werneck Campos; Maria Gabriela Parenti Bicalho 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família/Secretaria Municipal de Saúde Governador Valadares 

 

Palavras–chave: Psicologia; Atenção Básica à Saúde; formação de profissionais de saúde 

 

Introdução: A Psicologia vem expandindo seus campos de atuação, e uma dessas novas áreas é a 

Atenção Básica à Saúde. Psicólogas e psicólogos começaram a compor os Núcleos de Atenção à 

Saúde da Família (NASF) desde 2008, com atuação matricial junto à equipe de profissionais de 

saúde da família. A inserção da Psicologia contribui para a consolidação do conceito ampliado de 

saúde. Nesse sentido, pode ser um elemento importante na formação de profissionais de saúde. 

Objetivo: Discutir as possibilidades da atuação dos psicólogos dos NASF na formação dos 

profissionais da saúde. Metodologia: os estudantes das disciplinas Psicologia Médica I e II do 

curso de Medicina da UFJF campus GV acompanharam o serviço de Psicologia dos NASF 01 e 08 

de Governador Valadares durante o primeiro semestre 2016, participando de grupos operativos e 

visitas domiciliares, sob supervisão das psicólogas dos referidos núcleos. Resultado: o 

acompanhamento das atividades da Psicologia na Atenção Básica à Saúde propiciou aos 

estudantes o contato com a realidade psicossocial dos usuários das Estratégias de Saúde da 

Família e a observação das possibilidades de atuação interprofissional da equipe de profissionais 

da equipe de saúde da família e do NASF. Conclusão: A inserção do profissional de psicologia na 

equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família é uma expansão do campo de atuação dessa 

categoria profissional que contribui para a consolidação da proposta de funcionamento do sistema 

de saúde a partir das premissas de promoção da saúde e do modelo biopsicossocial de saúde. O 

acompanhamento das atividades desenvolvidas por psicólogos agrega à formação dos 

profissionais da área da saúde possibilidades de incremento da compreensão da saúde mental e 

do funcionamento do Sistema Único de Saúde e o desenvolvimento de habilidades relacionais 

importantes à atuação na área da saúde.  
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O trabalho do psicólogo na intervenção à síndrome de Burnout no contexto escolar 
 

Naira Helena Pinheiro; Samira Fernanda Alves Carvalho; Adelice Jaqueline Bicalho (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Síndrome de Burnout, psicologia, escola 

 
Introdução: A Síndrome de Burnout tem sido objeto de estudos e pode–se considerar que seus 

fatores são múltiplos e de difícil mensuração. Porém, existe um consenso entre os pesquisadores 

de que ela ocorre como resposta crônica aos estressores interpessoais ocorridos na situação de 

trabalho, se tornando um risco para o trabalhador, podendo resultar na deterioração física e/ou 

mental. Essa síndrome acomete, principalmente os educadores, pois o ato de ensinar é constituído 

de peculiaridades geradoras de estresse. Objetivo: Conceituar a síndrome de Burnout, descrever 

as consequências em professores na realização de seu processo laboral e evidenciar a importância 

do psicólogo mediante esse processo. Metodologia: Através de revisão bibliográfica 

compreendendo obras na área da sociologia e psicologia, será analisado a importância da 

intervenção psicológica em profissionais da área da educação acometidos pela síndrome de 

Burnout. Resultado: A partir da revisão bibliográfica pode–se verificar que esta síndrome está 

presente em todas as classes trabalhistas, no entanto é mais evidente naquelas onde as relações 

interpessoais são intensas e desgastantes, se tornando um mecanismo particular de enfrentamento 

e autoproteção diante do estresse gerado nessas relações. Cabe ressaltar que a síndrome de 

Burnout afeta não só o profissional, mas também a qualidade dos serviços prestados pelo mesmo. 

Conclusão: A partir das análises e reflexões feitas em relação a síndrome em estudo, 

identificamos que o papel do psicólogo é fundamental para o tratamento, auxiliando na melhora da 

qualidade de vida desses profissionais. Enfatiza–se que somente através da intervenção 

psicológica que é possível analisar o clima organizacional e intervir da melhor maneira possível, 

através de estratégias que proporcione o bem–estar e o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos educadores.  
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Experiências vivenciadas durante a iniciação científica 
 

Osmar de Souza Santos; Eunice Maria Nazarethe Nonato; Sueli Siqueira; Sandra Nicoli 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: iniciação científica, pesquisa de campo, conhecimento 

 

Introdução: O acesso ao ensino superior possibilita oportunidades de aprofundamento teórico e 

prático do conhecimento em áreas específicas do saber científico. Além disso, o estudante de 

graduação tem a possibilidade de ingressar em projetos de pesquisa através de bolsas disponíveis 

na instituição, sob a orientação do professor responsável pelo projeto. Objetivo: Relatar as 

experiências vividas na iniciação científica durante a execução dos projetos de pesquisa: Migração, 

Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce; Juventude, Educação e Direito: ação 

de intervenção em um centro socioeducativo realizados em Governador Valadares/MG. 

Metodologia: Estudo com base na experiência de um bolsista de iniciação científica do curso de 

psicologia. Resultado: Enquanto bolsista, as experiências vivenciadas no projeto Migração, 

Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce foram: realização de entrevistas 

semiestruturadas baseadas em questionários; pesquisa nos domicílios selecionados através de 

pesquisa amostral; treinamentos com os pesquisadores de campo sobre os assuntos em questão; 

e, laços afetivos com os entrevistados e com os demais pesquisadores envolvidos. No projeto 

Juventude, Educação e Direito: ação de intervenção em um centro socioeducativo as experiências 

vivenciadas foram: produção de fichamentos e resumos para eventos científicos; preparação de 

oficinas para os agentes e adolescentes do centro socioeducativo; construção de vínculo afetivo; 

análise de artigos e livros; registro das oficinas em diário de bordo; participação na divulgação de 

eventos científicos organizados pela instituição; e, preparação para apresentações dos trabalhos 

desenvolvidos durante os projetos. Conclusão: As experiências vivenciadas durante a iniciação 

científica e a participação nos projetos, contribuem para o aproveitamento do conhecimento 

adquirido em sala de aula, além do estabelecimento de vínculos que podem auxiliar na formação e 

construção do saber. Apoio: FAPEMIG/CNPq.  
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As estratégias utilizadas pelos estudantes pesquisadores para superar os desafios no 
trabalho de campo do projeto “Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do 
Rio Doce, MG” 
 

Samara Alves Avanzi; Thamiris da Silva Duarte; Sandra Nicoli; Sueli Siqueira; Haruf Salmen 

Espindola (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Migração; trabalho de campo; desafios; superação 
 

Introdução: O Projeto “Migração, Vulnerabilidade é Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce, 

MG” busca analisar a vulnerabilidade socioambiental dos municípios que compõem a mesorregião 

Vale do Rio Doce. A cidade de Governador Valadares é a principal base de coleta de dados, por 

meio de um roteiro estruturado de entrevista, cuja quantidade de questões demanda um grande 

esforço dos pesquisadores e tempo dos entrevistados. Vários foram os desafios vivenciados neste 

processo de coleta de dados. Daí a motivação deste trabalho em conhecer como os bolsistas e 

estagiários que trabalharam no campo enfrentaram estes desafios. Objetivo: Verificar como os 

estudantes pesquisadores de campo, superaram os problemas encontrados durante a coleta de 

dados, nos seus diferentes níveis de complexidade. Metodologia: Utilizou–se como metodologia a 

análise dos relatos das experiências vivenciadas pelos alunos pesquisadores de campo. 

Resultado: Os resultados apontam que os bolsistas e estagiários que trabalharam na coleta de 

dados, frentes aos vários problemas encontrados, descobriram estratégias eficientes para superá–

los. Os desafios do trabalho em campo foram diversos, porém foram utilizados recursos diferentes, 

de acordo com as características pessoais de cada um e conforme cada dia, uma vez que cada 

campo apresenta demandas especificas. Diante da resistência para conceder a entrevista, os 

pesquisadores recorreram à aproximação subjetiva com os informantes, no intuito de desfazer 

sentimentos de desconfiança. Nesse sentido, a apresentação pessoal do pesquisador foi muito 

importante para estabelecer o vinculo inicial e permitir o sucesso da entrevista. Conclusão: Os 

estudantes pesquisadores compreenderam que são diversos os desafios enfrentados no trabalho 

de campo, mas para todas as dificuldades é possível utilizar táticas de superação. Apoio: CNPq/ 

OBIT.  
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Sentimentos vivenciados pelos estudantes pesquisadores no projeto “Migração, 
Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce, MG” 
 

Samara Alves Avanzi, Sandra Nicoli, Sueli Siqueira, Carlos Alberto Dias, Haruf Salmen Espindola 

(Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Trabalho de campo, cotidiano do pesquisador, sentimentos, vivencias  

 

Introdução: A pesquisa “Migração, Vulnerabilidade é Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce”, 

cujo período de coleta de dados abrangeu os anos de 2013 a 2016, contou com vários alunos 

pesquisadores na condição de bolsistas de iniciação científica ou de estagiários de pesquisa. No 

transcorrer do trabalho de campo as experiências e sentimentos foram sendo registrados pelos 

alunos pesquisadores. Objetivo: Relatar os sentimentos vivenciados pelos estudantes 

pesquisadores no trabalho de campo. Metodologia: A metodologia utilizada baseia–se em análise 

dos relatos das experiências vivenciadas pelos alunos pesquisadores no trabalho de campo. 

Resultado: Os estudantes, apesar do treinamento que receberam, vivenciaram pela primeira vez o 

trabalho de campo. O trabalho no campo foi um lançar–se no desconhecido, que representa estar 

em lugares desconhecidos e se encontrar com o outro, abrir–se para o outro, estar disponível e 

aprender a escutar. Os sentimentos comuns vivenciados foram múltiplos, tais como insegurança, 

angustia, medo, ansiedade e aflição. Ao ganharem experiência novos sentimentos se 

apresentaram, tais como realização pessoal e satisfação. Por outro lado, cresceu a necessidade 

em conhecer o objeto em estudo e preocupação em relação à produtividade no campo. Também a 

impaciência em fazer a entrevista demorada e maçante. A maior angustia, no entanto, foi em 

relação à efetiva participação como bolsistas de iniciação científica na produção de conhecimento, 

tendo em vista que basicamente os estudantes ficaram reféns do trabalho de campo. Conclusão: A 

participação no trabalho de campo, no geral, se apresentou satisfatória. Os estudantes 

compreenderam que seu trabalho foi muito importante para o sucesso de toda a pesquisa. 

Entretanto, a realização de seminários com maior frequência e encontros entre os estudantes e os 

professores pesquisadores poderia representar um ganho significativo para o aprendizado e 

satisfação dos bolsistas e estagiários. Apoio: CNPq/ OBIT.  
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A importância da atuação do psicólogo no atendimento aos pacientes do Polo Integrado 
Odontológico ao Paciente Especial – PAOPE Itinerante  
 

Tandrécia Cristina Oliveira; Samara Alves Avanzi; Omar de Azevedo Ferreira (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Psicologia, necessidade especial, tratamento odontológico 

 

Introdução: Os profissionais da área de psicologia têm aperfeiçoado estudos relacionados às 

políticas públicas de inclusão e, consequentemente atuando nessa área. A experiência do Polo 

Integrado Odontológico ao Paciente Especial – PAOPE (UNIVALE) é marcada pela presença do 

profissional de psicologia desde o início do seu funcionamento em 1985. O atendimento aos 

pacientes com deficiência deve ocorrer de forma multidisciplinar, integral, contextualizado e 

inclusivo, abordando assim, aspectos psicológicos da inter–relação profissional, usuário e família. 

Destaca–se a importância e atuação do psicólogo no atendimento domiciliar aos pacientes do 

projeto PAOPE Itinerante. Objetivo: Apresentar a importância da atuação do psicólogo no 

atendimento a deficientes acamados domiciliados que necessitam de tratamento odontológico 

realizado pelo PAOPE Itinerante. Metodologia: A metodologia de cunho qualitativo baseia–se em 

relatos de experiências da psicóloga do PAOPE Itinerante e por entrevistas psicossociais 

semiestruturadas. Resultado: O público analisado foram os deficientes acamados domiciliados, 

selecionados pelo cadastrado do ESF – Estratégia de Saúde a Família, no bairro São Pedro, no 1º 

semestre de 2015. Os resultados apontam que dos 22 domicílios visitados, 08 foram selecionados 

e 04 se encaixaram no perfil do projeto em estudo. As verificações assinalam a debilitação das 

condições de saúde física e psicológica dos pacientes e a resistência familiar como dificultadores 

ao tratamento odontológico. Conclusão: A partir dos dados obtidos pode–se concluir que o 

trabalho do psicólogo no PAOPE Itinerante possibilita aos familiares dos indivíduos com deficiência 

uma melhor compreensão e percepção das necessidades, limitações e capacidades diante da 

deficiência. Cabe ressaltar a contribuição na mediação do atendimento dos profissionais da saúde 

e na adesão familiar ao tratamento odontológico domiciliar. Apoio: PAOPE – UNIVALE.  
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ST 17: Qualidade de Vida e Saúde Bucal em Crianças: instrumentos de avaliação 
 

Os sintomas orais impactam expressivamente na qualidade de vida de crianças? 
 

Marina de Figueiredo Vieira, Isadora Sousa Carvalho, Suely Maria Rodrigues, Michele Baffi Diniz, 

Marileny Boechat Frauches (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chaves: Qualidade de vida, Saúde bucal, Criança, dentista 

 
Introdução: As pessoas percebem a importância da saúde bucal para a qualidade de vida sob 

diversas formas nos domínios físico, social e psicológico, sendo que a capacidade de se alimentar 

e a ocorrência de dor e desconforto são os aspectos positivos e negativos mais relevantes para a 

qualidade de vida, respectivamente. A necessidade de determinar a repercussão das alterações na 

cavidade bucal levou ao desenvolvimento de instrumentos específicos para avaliar a 

autopercepção da saúde bucal. Objetivo: Conhecer o impacto das desordens bucais na qualidade 

de vida de crianças considerando os domínios “sintomas orais”, “limitações funcionais”, “bem–estar 

emocional” e “bem–estar social”. Metodologia: Trata–se de um estudo observacional descritivo do 

tipo transversal, com abordagem quantitativa. Foi aplicado o questionário CPQ8–10 (Child 

Perceptions Questionnaire) em 60 crianças de 8 a 10 anos atendidas nas clínicas de 

odontopediatria/UNIVALE. Resultado: Houve um maior impacto das desordens bucais no domínio 

“sintomas orais”, apresentando uma média de (6,2±3,6). Destaca–se também que este domínio 

impactou na vida de 95,0% das crianças pesquisadas. Conclusão: O domínio “sintomas orais” 

apresentou um baixo impacto na qualidade de vida das crianças pesquisadas. No quesito dos 

sintomas orais, a odontalgia é uma das mais representativas. Mesmo sendo baixo o impacto, 

percebe–se que estes impactam não somente na vida das crianças, mas também na de seus 

familiares, especialmente nos níveis de saúde mental, física, educacional e econômica. Apoio: 
BICFAPEMIG/UNIVALE.  
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Instrumentos de avaliação do impacto da saúde bucal na qualidade de vida em crianças 
 
Thaynara Teles chaves Gonçalves; Débora de Souza Nunes; Lorrayne Livia Lopes; Elaine Toledo 

Pitanga Fernandes, Marileny Boechat Frauches (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Qualidade de vida, Odontopediatria, Saúde bucal 

 

Introdução: A saúde bucal é componente indispensável para a saúde geral. Sendo assim, as 

crianças estão sujeitas a desenvolver problemas bucais que impactam diretamente na sua vida e 

na vida de seus familiares. É necessário que haja instrumentos capazes de verificar o impacto da 

saúde bucal na qualidade de vida de crianças, portanto questionários foram desenvolvidos ou 

adaptados para esse fim. Objetivo: Investigar os instrumentos existentes para mensuração do 

impacto da saúde bucal na qualidade de vida de crianças. Metodologia: Revisão da literatura com 

pesquisa em artigos científicos nas bases de dados SCIELO, LILACS e Portal CAPES. Resultado: 
O desenvolvimento de instrumentos específicos para crianças torna a mensuração mais acurada do 

impacto dos problemas bucais na qualidade de vida, pois crianças possuem uma visão peculiar 

sobre si mesmo. Dentre os instrumentos existentes destacam–se o COHQOL (Child Oral Health 

Quality of Life Instrument), o COHIP (Child Oral Health Impact Profile), o CHILD–OIDP e o ECOHIS. 

Conclusão: Muitos estudos ainda são necessários para que os instrumentos sejam eficazes na 

mensuração de qualidade de vida das crianças. Ainda é necessário descobrir quais fatores são 

realmente relevantes sobre a qualidade de vida associada à saúde bucal das crianças sobre o 

ponto de vista das mesmas dentro do processo dinâmico de saúde e doença no seu contexto 

psicológico, familiar e social, e a utilização desses instrumentos na prática clínica e na pesquisa 

deve ser estimulada. Apoio: UNIVALE.  

 

thaynara.teles@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

257 
 



 
 
ST 18: Desafios da Engenharia: inovação, tecnologia e qualidade 

 

Gestão de Processos como Ferramenta de Melhoria de Negócio: Estudo de caso de uma 
empresa de telemensagens 
 

Alice Silvestre Maciel dos Santos, Joaquim Rocha Batista, Kívia Portes Nazaré, Rafael Oliveira 

Dutra (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Gestão de Processos; Organizações; Identificação de problemas; Melhorias 

 

Introdução: O maior incentivo deste estudo está no desafio de demonstrar a situação atual das 

empresas do ramo de telemensagem, e na necessidade de promover a geração de conhecimento 

sobre as mesmas para que este sirva de insumo para sua sobrevivência e ou promover o seu 

crescimento como organização, através da tradução do negócio em processos (mapeamento e 

análise), definição de indicadores e implementação de plano de ações que visem identificar suas 

deficiências no processo de gestão. Objetivo: Investigar a eficiência do mapeamento de processos 

como ferramenta de análise e otimização de negócios, em empresas de pequeno porte, visando 

agregar melhorias em sua organização e resultados. Metodologia: A metodologia utilizada 

fundamentou–se em pesquisa bibliográfica em livros, artigos, entre outras referências relacionadas 

à melhoria de negócios, ferramentas de melhorias. Foram realizadas visitas in loco para coleta de 

dados sobre o empreendimento. Resultado: A utilização de diversas ferramentas contidas na 

metodologia MASP possibilitou a visão da situação atual da empresa, quanto a seus processos e 

resultados financeiros, proporcionando através destas ferramentas e técnicas a proposição de 

melhorias, tais como: nova modelagem dos processos, organização das funções e dos controles 

financeiros. Conclusão: Com isto, pode–se afirmar que a utilização destas técnicas, na 

simbolização dos processos e na identificação de problemas, é extremamente pertinente para a 

gestão em empresas de qualquer porte. Desta forma, é totalmente praticável e útil no mapeamento 

dos processos de negócios e a metodologia MASP para identificação de causas mais 

representativas em qualquer empresa, considerando esta uma boa prática de estudo e intervenção, 

com o poder de gerar conhecimento e melhorias nos diversos departamentos organizacionais, 

impactando diretamente na sua perenidade e competitividade no mercado. Apoio: UNIVALE.  
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Cidades inteligentes: novas perspectivas com o geoprocessamento de dados 
 
André Pereira Correia e Santos, Adiléia Regina Dias de Miranda, Jhonatan Paulo de Oliveira, 

Thamiris da Silva Duarte, Thomas Werner Jeffre (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Cidades Inteligentes, Geoprocessamento, Geotecnologia, Gestão urbana 

 

Introdução: O conceito de cidade inteligente tem como premissa a criação de espaços urbanos 

ambientalmente balanceados, onde as pessoas possam ter qualidade de vida e suas necessidades 

básicas sejam atendidas com razoável satisfação em relação a infraestrutura espacial. Ou seja, um 

ambiente que tenha capacidade de funcionamento sustentável. Assim a Cidade Inteligente tem 

como objetivo suprir a crescente necessidade de novas técnicas de planejamento, design, 

financiamento, construção, governança e operação da infraestrutura e serviços urbanos O 

geoprocessamento é uma das bases das cidades inteligentes pois possibilita a visualização e 

compreensão do espaço geográfico e a atuação dos indivíduos inseridos no território. Objetivo: 
Compreender a colaboração do geoprocessamento de dados  no desenvolvimento das cidades 

inteligentes. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e documentos. 

Utilizou–se geotecnologias na criação de mapas temáticos e foram desenvolvidos softwares 

voltados ao geoprocessamento de dados. Resultado: O geoprocessamento através do cruzamento 

de dados permite fazer uma análise espacial que possibilita compreender problemas urbanos por 

meio de estudos temáticos. Na atualidade, a maiorias das prefeituras brasileiras carecem de 

estudos desse tipo. Esse fato diminui a capacidade de gerir de forma inteligente o território. 

Conclusão: O geoprocessamento de dados e amplamente aplicado na administração de cidades 

inteligentes. Esse sistema de análise territorial destaca–se como uma ferramenta administrativa 

devido sua grande capacidade de analisar o espaço geográfico, possibilitando uma compreensão 

mais detalhada dos fatores que influenciam o território e seus habitantes. Tornando se fundamental 

consultar esse sistema durante a tomada de decisões relacionadas ao ambiente das Cidades 

Inteligentes e também utilizá–lo na análise de resultados.  
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Estudo comparativo da consistência e resistência à compressão de concreto convencional e 
concreto com substituições e mescla de agregados 
 

Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Sarah Louback Reis da Cunha, Bruno Santiago de 

Souza, Rondinelly Geraldo Pereira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: engenharia, construção civil, inovação 

 

Introdução: A busca pela melhoria na produção e aplicação do concreto na construção civil está 

sempre relacionada com o conhecimento de suas propriedades, considerando suas reações 

químicas, físicas e mecânicas com o meio ambiente. As variações nas proporções de seus 

materiais constituintes podem contribuir para otimizar o seu potencial como elemento fundamental 

para o setor no sentido de eficiência estrutural e de melhores condições de trabalho, além de 

reforçar o compromisso com a sustentabilidade pelo uso racional dos recursos disponíveis. 

Objetivo: Comparar propriedades de consistência e resistência à compressão do concreto 

produzido com traço convencional e concreto com substituição e mescla de agregados. Métodos: 
Optou–se por utilizar um traço comumente executado em obras de construção civil e produziu–se 

dosagens que se diferenciavam pela substituição de parte do volume do agregado miúdo pelo pó 

de brita e pela mescla de dois tipos de agregado graúdo. Para cada traço observou–se as 

condições da massa e o tempo necessário para a realização da mistura. A consistência será 

determinada pelo slump teste e a resistência à compressão pelo rompimento de corpos de prova 

com sete e 28 dias de cura. Resultado: Espera–se que, a utilização do pó de brita em pequena 

proporção possibilite maior coesão e menor porosidade entre as partículas de agregado. E assim, 

contribua para melhorar a consistência do concreto e facilitar o seu processo de amassamento. A 

mescla de graúdo poderá favorecer a compacidade e densidade da mistura de modo que a 

durabilidade e a resistência aumentem. Conclusão: A consistência pode melhorar a 

trabalhabilidade do concreto e contribuir com a economia de tempo de mistura, além de evitar o 

desperdício de materiais. O aumento da resistência do concreto consiste em um benefício para a 

segurança estrutural. Enfim, estudos do traço convencional do concreto permitem o conhecimento 

de suas propriedades e limitações e direcionam o seu aprimoramento. Apoio: UNIVALE; Pedreira 

São João.  
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Caracterização e tratabilidade do efluente líquido industrial da empresa Temperaço, 
Governador Valadares – MG 
 

Arthur Campos Coelho, Amanda Ferreira da Silva, Alhandra Bedoni Rodrigues, Gleyca Martins 

Gusmão, Raissa Avelar Pereira, Ádames Coelho Assunção (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: Tratamento, Efluente, Industria, Reagentes, Água 
 

Introdução: No presente estudo procurou–se caracterizar o efluente da Indústria Temperaço – 

Vidro Temperados LTDA – EPP, localizada na cidade de Governador Valadares, MG, bem como 

técnicas ideais para sua tratabilidade, de acordo com a legislação vigente no Brasil. Objetivo: O 

objetivo do trabalho é realizar um diagnóstico da situação da ETEI (Estação De Tratamento De 

Efluente Industrial) da indústria Temperaço – Vidros temperados LTDA – EPP e verificar há 

possíveis ineficiências no processo do tratamento do efluente industrial, propondo ainda, um plano 

de readequação. Metodologia: O trabalho de caracterização do efluente se dará por meio de 

avaliação quantitativa dos despejos, ensaio de determinação de sólidos e ensaios de 

coagulação/floculação. O resultado dos ensaios será base para a formulação de laudo conclusivo e 

plano de ação para potencializar os efeitos do tratamento. Resultado: Através dos ensaios, 

pretendemos ter ciência sobre a taxa de concentração do particulado no efluente testado, sua 

granulometria, como o particulado reage quando é submetido a diferentes reagentes de coagulação 

e floculação, aferir a contribuição de despejos da fábrica para a ETEI. Aliaremos os conhecimentos 

adquiridos e os resultados levantados nos ensaios aos instrumentos de tratamento disponíveis. 

Conclusão: Em suma esperamos poder apresentar ao final do estudo medidas mitigadoras ou 

solucionadoras para o reuso sustentável da água nos processos fabris sem causar danos aos 

equipamentos e lesões aos funcionários que entrem em contato com a água. Apoio: UNIVALE.  
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A certificação LEED para edificações sustentáveis 
 
Bárbara Martins de Carvalho; Felipe Oliveira Coelho; Pablo Vieira Lopes Furtunato; Raul Seixas 

Silva Pires; Hernani Ciro Santana (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: LEED, Edificação Sustentável, Construção Civil 

 

Introdução: O LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) é um sistema de avaliação de 

desempenho ambiental de edifícios reconhecido internacionalmente, garantindo que uma 

edificação foi projetada e construída utilizando métodos com o objetivo de melhorar o desempenho 

em todos os âmbitos: economia de energia, racionalização no uso da água, qualidade no conforto 

ambiental interno, gestão dos materiais e recursos, e minimizando os impactos ambientais. 

Objetivo: Descrever os requisitos necessários para uma edificação obter a certificação LEED, 

sendo classificada como sustentável e as vantagens geradas por este tipo de construção. 

Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e documentos. Resultado: O 

sistema de certificação LEED é um programa de adesão voluntária que pode ser utilizado para 

qualquer tipo de construção e em qualquer estágio do empreendimento. O processo de certificação 

acompanha todo o cronograma do empreendimento, desde a escolha do local até a entrega da 

obra, sendo as avaliações feitas por meio de documentação e auditorias in loco. A maioria dos 

benefícios obtidos podem ser percebidos a longo prazo, com a consequente redução do consumo 

de água e energia elétrica. O selo é obtido de acordo com os níveis pontuados em relação ao grau 

de proteção ambiental e os critérios de avaliação são divididos em nove categorias conforme os 

requisitos de sustentabilidade. Conclusão: A demanda mundial por soluções sustentáveis fomenta 

a utilização de técnicas que reduzam cada vez mais os impactos ambientais e que contribuam para 

a sintonia entre o meio ambiente e as construções. As edificações sustentáveis, Green Buildings, 

envolvidas no contexto de eficiência energética e operacional, vêm moldar os avanços nas formas 

de se construir. Os sistemas de certificação agregam a estes empreendimentos os valores 

intangíveis, que trazem benefícios na esfera social, ambiental e econômica.  
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Novas vertentes na aplicação da cal na construção civil 
 
Bianca da Silva Maia; Eduarda Regina Moura Silva; Gabriela Santos; Natália Moreira Ferreira; 

Dayane Gonçalves Ferreira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Cal. Construção civil. Aplicações da cal 

 

Introdução: A produção da cal se dá pelo processo de calcinação (queima) de rochas calcárias. 

Essa cal pode ser moída e comercializada na forma de cal virgem, ou ainda passar por um 

processo de hidratação (cal hidratada). Na construção civil, a cal é utilizada principalmente na 

forma hidratada, como ingrediente fundamental no preparo de argamassas de assentamento e de 

revestimento de grande durabilidade e de ótimo desempenho. É utilizada também no preparo de 

tintas alcalinas de alta brancura, atribuindo à pintura propriedades fungicidas e bactericidas que 

favorecem a saúde e o conforto dos usuários das edificações. Na construção de estradas, como 

elemento de estabilização de solos de baixa capacidade de suporte e como aditivo de misturas 

asfálticas, assegurando maior vida útil às vias. A busca por matérias primas de baixo impacto 

ambiental e preços acessíveis, que ainda atendam as exigências de qualidade faz com que a cal 

seja mais utilizada aos poucos, podendo em alguns casos até substituir o cimento. Objetivo: 
Mostrar a existência de um leque de aplicações da cal na construção civil, dando ênfase nas novas 

formas de utilização tanto para solução de problemas na estrutura das edificações como para 

apresentação de alternativas para diminuir o custo dessas construções. Metodologia: Visita à 

Indústria de calcinação para conhecimento dos processos de produção e revisão bibliográfica com 

pesquisa em artigos e outras publicações. Resultado: Pretende–se com esta pesquisa discutir as 

opções de utilização da cal na construção civil, atentando–se às novas tecnologias e à viabilidade 

econômica das mesmas. Conclusão: Visa–se apresentar novas aplicações para a cal na 

construção civil, valorizando os aspectos positivos deste material tais como poder aglomerante, 

fluidez, coesão, retenção de água e aumento da plasticidade da argamassa. Novas utilizações da 

cal podem aumentar a produtividade e reduzir custos na construção civil.  
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Produção de bloco de concreto colorido resistente à tração na flexão 
 

Breno Felipe Breder; Bruno Santiago de Souza; Fillipe Marcelino Lopes; Amarildo Martins Júnior; 

Valme chaves de Moura; Rondinelly Geraldo Pereira (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: projeto integrador, materiais de construção, engenharia 

 
Introdução: Este documentário versa sobre a competição de concreto colorido da Universidade 

Vale do Rio Doce, que é um trabalho desenvolvido como projeto integrador para estudantes dos 

cursos de Engenharia Civil e Engenharia Civil e Ambiental como proposta de interação do 

conhecimento adquirido em sala de aula com a atividade prática, através de um trabalho 

interdisciplinar. Objetivo: Produzir um bloco de concreto colorido, visando critérios de dosagem 

experimental para atingir alta resistência à tração na flexão e tonalidade satisfatória. Métodos: 
Pesquisou–se a respeito das propriedades e influências dos materiais componentes do concreto. 

Procedeu–se a escolha do cimento, seleção de agregados considerando suas formas e 

granulometria, aditivos e pigmentos, e a fabricação da fôrma do corpo de prova. Produziram–se 

misturas baseadas em traços definidos com o auxílio de profissionais da área, optando–se pelo uso 

de diferentes proporções dos materiais. Resultado: A trabalhabilidade da massa, moldagem e 

resistência dos corpos de prova foram afetadas pelas condições de consistência e permeabilidade 

da mistura. O uso de aditivos e pigmentos exigiu bastante atenção com a relação água/cimento. A 

heterogeneidade da mistura e a dosagem inadequada de água levaram a menor intensidade de 

coloração e à baixa resistência à tração na flexão, assim como o excesso de agregados finos 

elevou a friabilidade do concreto endurecido. Conclusão: O cálculo de um traço baseado nas 

características dos materiais é aconselhável para o controle da qualidade do concreto e para evitar 

o desperdício de materiais. Diante da importância e da necessidade de aprimoramento cada vez 

maior do concreto, é essencial que futuros profissionais da área dominem as propriedades e as 

técnicas de aplicação e produção deste material de forma prática, através da realização de 

experimentos baseados na informação teórica. Apoio: UNIVALE.  
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A impermeabilização nos sistemas construtivos como prevenção às patologias 
 

Bruna Camilo Ferreira Silva; Carolina de Aguiar Araújo; Cleide Batista Pacheco; Gilmara chaves 

Sicupira; Mara Rúbia do Carmo Silva Fagundes; Dayane Gonçalves Ferreira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Impermeabilização. Edificação. Sistema rígido. Sistema flexível 

 

Introdução: Toda edificação deve promover segurança, habitabilidade e sustentabilidade aos seus 

usuários. Um dos fatores primordiais para garantir a habitabilidade é a estanqueidade, propriedade 

que impede a penetração ou passagem de fluidos através de si, assegurando a preservação das 

edificações. A impermeabilização é a forma mais usual de proteger a construção contra a ação 

deletéria de umidade, vapores e fluidos. Objetivo: Apresentar a importância da impermeabilização 

nos sistemas construtivos, classificando os principais tipos e aplicabilidade. Metodologia: Pesquisa 

bibliográfica em artigos, normas técnicas, livros e teses. Resultado: Nesse estudo, foi possível 

verificar que desde os primórdios da civilização, os impermeabilizantes vêm sendo utilizados como 

forma de proteger as estruturas. Apesar disso, muitos ainda negligenciam seu uso devido ao custo, 

uma vez que os mesmos ficam fora do alcance visual após a edificação concluída. Vale ressaltar 

que a falta de impermeabilização pode causar diversas patologias em edificações, sejam estéticas 

ou estruturais, colocando em risco tanto a estabilidade da construção como a segurança. Os dois 

principais tipos de sistemas de impermeabilizações são os rígidos e os flexíveis, sendo que sua 

aplicação é diferenciada pela movimentação das estruturas. Conclusão: É possível concluir que a 

presença de umidade e fluidos numa edificação é inevitável, porém é possível impedir sua ação 

através de uma impermeabilização bem planejada e executada. Além de criar uma barreira física e 

proteger os elementos construtivos da degradação, a impermeabilização impede o surgimento de 

patologias, evitando diversos danos e custos elevados com recuperação e reparo das estruturas. 

Por isso, é papel dos profissionais da área civil reverem seus conceitos em relação ao serviço de 

impermeabilização, estimulando a realização deste serviço de forma especializada e por 

profissionais capacitados.  
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Dimensionamento e comparativo de custo: dimensionamento e estudo de viabilidade 
econômica da superestrutura para uma mesma arquitetura em alvenaria estrutural de blocos 
cerâmicos e em concreto armado 
 
Buni Vasconcellos di Medeiros, Danubio Carlos Firmino Fernandes, Joice de Souza Andrade, 

Marcio Pereira, Matheus Oliveira Silva 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Alvenaria Estruturas, Concreto Armado, Dimensionamento Estrutural 

 

Introdução: A alvenaria estrutural é um processo construtivo racionalizado que não necessita da 

utilização de vigas e pilares, visto que os elementos desempenham a função estrutural são de 

alvenaria. É um sistema muito utilizado devido às suas vantagens em relação aos sistemas ou 

processos construtivos tradicionais. Após definir qual será a arquitetura, os construtores buscam o 

melhor método a ser empregado. A fim de se ter uma resposta mais precisa, este trabalho vem 

comparar o custo da superestrutura entre os dois processos construtivos. Logo, este trabalho terá 

como ideal, dimensionar duas estruturas para uma mesma arquitetura tanto em alvenaria estrutural 

em blocos cerâmicos quanto em concreto armado e verificar os custos das duas superestruturas. 

Objetivo: Dimensionar a estrutura em alvenaria estrutural e em concreto armado e comparar o 

custo da superestrutura para cada sistema para um projeto habitacional voltado à uma classe com 

baixo poder aquisitivo. Metodologia: A pesquisa trata–se de um comparativo de custa da 

superestrutura entre um edifício residencial cujo sistema estrutural foi concebido em concreto 

armado e alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. Será feito o dimensionamento da estrutura de 

alvenaria estrutural de blocos cerâmicos através de planilhas eletrônicas com base na ABNT NBR 

15812–1 (2010) e na ABNT NBR 15812–2 (2010). Para a estrutura de concreto armado, a análise e 

o dimensionamento serão feitos através de programas de cálculo estrutural comercial (Eberick v9), 

atendendo os critérios normativos segundo a ABNT NBR 6118 (2014). Resultados Esperados: Ter 

ao final deste trabalho resultados satisfatórios em ralação ao custo dos processos analisados, 

concebendo para isto, bons projetos estruturais e fazendo um estudo de viabilidade bem detalhado 

entre os dois.  
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Iniciação esportiva e os fatores que influenciam a especialização precoce e o abandono do 
esporte 
 
Cleiziane Ferreira Pinto; Dalva Francisca Rosa; Amanda Caroline D’la Costa Vieira; Destter Álacks 

Antoniêtto (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Iniciação esportiva; Especialização precoce; Infância 

 

Introdução: A iniciação esportiva tem como foco realizar ações esportivas no cotidiano da criança, 

buscando o amadurecimento e o aperfeiçoamento de suas habilidades motoras, cognitivas e 

sociais. Sabe–se que é responsabilidade do professor proporcionar ao aluno vivências nas diversas 

modalidades. É a partir do seu discurso e de suas práticas que os alunos se sentem à vontade, ou 

não, para expressarem suas ideias e consequentemente, darem seus primeiros passos na possível 

escolha da modalidade que eles mais se identificam. Objetivo: Este estudo pretende, a partir de 

uma revisão bibliográfica, demostrar que a iniciação esportiva contém várias linhas metodológicas, 

cabendo ao professor escolher aquela que se adequa à sua pedagogia e as necessidades da 

formação dos alunos. Metodologia: A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados Scielo e 

LILACS. Os artigos foram agrupados de acordo com os termos: iniciação esportiva; especialização 

precoce, esporte e infância. Por se tratar de um estudo em desenvolvimento, o processo de 

seleção de artigos ainda se encontra em andamento. Serão selecionados apenas os artigos de 

2012 até 2016. Resultado: Até o momento foram selecionados 12 artigos que atendem aos 

critérios de busca. Conclusão: Percebe–se que de acordo com os artigos selecionados, as 

metodologias de iniciação devem visar o equilíbrio entre rendimento e ritmo de aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno. Cabe ressaltar que dependendo da modalidade, a especialização 

precoce ocorre devido às próprias exigências das organizações esportivas que determinam as 

idades de participação em eventos oficiais e consequentemente ao tempo escasso que se tem para 

a preparação desses alunos.  
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Manifestações patológicas devido à ausência de manutenção preventiva em estruturas 
metálicas na cidade de Governador Valadares–MG  
 

Dayane Gonçalves Ferreira; Heriston Rodrigues; Dayana Pereira de Sá; Carine de Paula Cunha; 

Paula Alves Vilela 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: manifestação patológica, estrutura metálica, corrosão 

 

Introdução: As obras são projetadas e construídas visando à durabilidade, entretanto, com o 

passar dos anos expostas ao ambiente, são necessárias manutenções para que permaneçam com 

desempenho estrutural satisfatório. As estruturas metálicas estão sendo cada vez mais utilizadas 

em construções devido ao desempenho satisfatório proporcionado por suas propriedades 

mecânicas e industrialização do processo construtivo, porém são passíveis de deterioração quando 

expostas a meios agressivos, sofrendo efeitos indesejáveis como redução da resistência podendo 

comprometer a segurança da edificação. A principal medida para evitar a deterioração estrutural, 

considerando–se projeto e execução visando a redução das patologias, é a prática de manutenção 

preventiva, periodicamente realizada para avaliação das estruturas e adoção de medidas 

necessárias para proteção, evitando gastos elevados e prevenindo acidentes estruturais. Objetivo: 
Identificar as manifestações patológicas com maior incidência em estruturas metálicas na cidade de 

Governador Valadares/MG, ocorridas por falta de manutenção preventiva e propor medidas para 

recuperação dos elementos danificados. Metodologia: Vistoria em estruturas metálicas de 

edificações na cidade de Governador Valadares; revisão bibliográfica. Resultado: As patologias 

mais identificadas nas estruturas analisadas foram a corrosão localizada e generalizada. A prática 

correta da manutenção preventiva tem relação direta com a prevenção às patologias identificadas, 

visto que a poderiam ser evitadas por meio de pintura com tinta específica para o tipo de ambiente 

ou uso de inibidores de corrosão disponíveis no mercado. Conclusão: Os casos analisados 

exemplificam a importância da manutenção preventiva, que quando implantada adequadamente 

evita processos de degradação acelerada dos elementos estruturais, com ênfase às estruturas 

metálicas abordadas nesta pesquisa.  
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A Infraestrutura Urbana da cidade de Brasília: As atividades de saneamento básico do 
Distrito Federal 
 

Diana Silva Bezerra, Geraldo Fernandes Murta Neto, Isabela Cassia Martins Fazzolo, Isabella 

Rocha Luz Verly, Edmary Celeny Fernandes De Gusmão (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  
 

Palavras–chave: Infraestrutura, Urbanismo, Brasília 

 

Introdução: Infraestrutura Urbana é o conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços 

necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, composto por subsistemas que refletem 

como a cidade irá funcionar. A capital brasileira é a maior cidade do mundo construída no século 

XX. Em Brasília, no Distrito Federal (DF), as atividades de saneamento se iniciaram com a 

construção da cidade, através da criação da Divisão de Água e Esgotos, subordinada à Companhia 

Novacap. Logo, no planejamento da cidade, foram elaborados métodos para se tratar o descarte de 

resíduos por meio de vias coletoras. Destaca–se nesse processo a importância do planejamento 

urbano na criação de uma cidade, desenvolvendo serviços que visam melhorar a qualidade de vida 

da população de áreas a serem planejadas. Objetivo: Identificar e apresentar dados e informações 

sobre a importância do desenvolvimento de Brasília por meio de sua infraestrutura urbana. 

Metodologia: Trata–se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, proposta pela disciplina de 

Arquitetura e Urbanismo do curso de Engenharia Civil e Ambiental. As informações e os dados 

foram coletados em estudos e documentos institucionais através de revisão bibliográfica. 

Resultado: Entender a Arquitetura e Urbanismo por meio do processo de desenvolvimento da 

cidade de Brasília, desde o planejamento da cidade vista pela infraestrutura básica até seu 

desenvolvimento arquitetônico. A cidade de Brasília, localizada no centro do país, uma cidade 

nova, planejada, que apresenta todos os princípios básicos da arquitetura moderna. Projetada pelo 

arquiteto urbanista Lúcio Costa e os principais prédios públicos projetados pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, expressa na sua construção a modernidade, uma mudança histórica. Hoje uma cidade 

desenvolvida, considerada a terceira capital mais rica do Brasil. Conclusão: Percebe–se nesse 

processo os índices de qualidade de vida da população tendo a infraestrutura como referência. 

Apoio: UNIVALE.  
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Estudo comparativo da resistência à compressão em concretos com agregado graúdo de 
diferentes origens mineralógicas 
 

Fagner Christian Albino Costa; Gabriel Mercury Martins Carvalho; Dayane Gonçalves Ferreira; 

Heriston Rodrigues; Adriana de Oliveira Leite Coelho 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Agregado graúdo. Concreto. Resistência à compressão  

 

Introdução: O concreto é o material mais utilizado na construção civil no Brasil e mundialmente, 

porém ao longo dos anos as exigências quanto às propriedades mecânicas e qualidade deste 

material tem aumentado consideravelmente. Com a utilização de peças de concreto cada vez mais 

esbeltas, atendendo a arranjos arquitetônicos arrojados, o aumento da resistência característica é 

essencial para garantir eficiência e segurança. Aliado a este fator, tem–se a redução de 

disponibilidade de recursos naturais para a fabricação do concreto, ocasionando a utilização de 

agregados de diferentes origens para sua composição. As alterações que esses componentes 

podem causar na resistência do concreto devem ser estudadas, visto que pode abranger quesitos 

de funcionalidade e econômicos. Objetivo: O estudo realizado visa identificar as implicações na 

resistência à compressão do concreto quanto utilizado como agregado graúdo materiais com 

diferentes origens mineralógicas: basalto e gnaisse. Metodologia: Preparar corpos de prova com 

concreto variando os agregados graúdos e mantendo as mesmas características dos demais 

componentes, cimento e areia. Avaliar por meio de ensaio de compressão aos 3, 7 e 28 dias (NBR 

5739/2009) a resistência do concreto com os dois agregados utilizados. Resultado: Pretende–se 

com esta análise avaliar o desempenho dos concretos que utilizam estes agregados, que pode 

influenciar na dosagem dos materiais e consequentemente na qualidade e custo de produção. 

Conclusão: A análise das propriedades do concreto é essencial para um desempenho satisfatório 

como material estrutural, espera–se assim contribuir através dos resultados obtidos neste trabalho.  
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Dimensionamento de laje maciça: comparativo entre dimensionamento manual e o 
dimensionamento utilizando um software comercial 
 
Guilherme de Oliveira Chagas; Mylena Nascimento; Dayane Gonçalves Ferreira; Heriston 

Rodrigues. 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Laje Maciça. Dimensionamento manual. Dimensionamento automatizado 

 
Introdução: As lajes, assim como os demais elementos de um projeto estrutural, são responsáveis 

por oferecer segurança, conforto, funcionalidade e durabilidade para uma construção civil, bem 

como atender todos os requisitos à que foi dimensionado. Devido à grande demanda de cálculos 

estruturais, provindo do crescimento populacional, os profissionais da área optam por utilizar novas 

soluções, como softwares, que otimizam, aperfeiçoam e agilizam a elaboração de cálculos 

estruturais. Objetivo: Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo promover um 

comparativo entre resultados de dimensionamento de lajes maciças obtidos através de cálculos 

manuais e resultados obtidos pelo software Eberick. Metodologia: Realizar dimensionamento de 

um painel de lajes, com dimensões, características e utilização definidos, através do método 

manual, seguindo a teoria das placas e através do software comercial Eberick, que utiliza como 

metodologia automatizada de grelhas equivalentes, a fim de analisar os resultados obtidos, 

verificando se existe diferença significativa entre os modelos utilizados e definir os impactos 

promovidos nos projetos estruturais de lajes maciças. Resultado: Pretende–se obter como 

resultado diferenças pouco significativas entre os processos de dimensionamento, sendo que o 

processo manual deverá apresentar um consumo de aço em relação ao volume de concreto maior 

que o processo automatizado. Conclusão: Através dos resultados, variações poderão evidenciar–

se entre os resultados expostos, mas que não comprometerão a funcionalidade do projeto, visto 

que os dois resultados são previstos e atendem à norma brasileira ABNT NBR 6118:2014.  
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Estudo do balanço econômico da incorporação da lama de alto forno na fabricação de 
blocos de vedação em uma indústria de cerâmica vermelha de pequeno porte do município 
de Tumiritinga–MG 
 

Guilherme de Oliveira Chagas; Mylena Nascimento Rodrigues; Dayane Gonçalves Ferreira; 

Heriston Rodrigues 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: cerâmica vermelha; Lama de alto forno; balanço econômico 

 

Introdução: A incorporação de rejeitos industriais em cerâmicas, podem trazer vantagens ao 

processo produtivo pois integrado ao material, agiliza a etapa de queima e reduz a utilização da 

matéria–prima, influenciando economicamente no produto final. O uso da lama de alto forno, 

resíduo gerado após a etapa de lavagem do gás de alto forno, devido as suas características 

calorificas, tem se mostrado eficiente na fabricação do bloco cerâmico de vedação. Objetivo: O 

presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial econômico do uso da lama de alto forno na 

fabricação do bloco de vedação em uma indústria de cerâmica vermelha de pequeno porte. 

Metodologia: Realizar a viabilidade econômica da incorporação da lama de alto forno nas 

proporções de 5% a 8% na fabricação do bloco cerâmico de vedação, avaliando seus benefícios 

caloríficos, a economia do insumo predominante (argila) e a diminuição de combustível de queima 

(lenha), verificando se o seu uso tem um papal significativamente no valor final do processo, 

comparando com o modelo convencional da fabricação dos blocos. Resultado: Os resultados 

gerados a partir da utilização da lama de alto forno, permitiu uma economia considerável na 

fabricação do produto. Observou–se também uma redução na utilização na matéria prima e no 

combustível para o processo de queima. Conclusão: É de suma importância empresas adotarem 

métodos mais limpos e sustentáveis no seu processo de fabricação onde, além de visar a redução 

no custo da produção, deve–se procurar a harmonia com o meio ambiente, transformando rejeitos 

em calor de novas ideias.  
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Pavimentação Sustentável: Vantagem da pavimentação com bloco intertravado em relação à 
pavimentação asfáltica 
 

Guilherme Ferreira de Souza; Cássio Soares Pereira Reis; Daniel Silveira de Souza; Lorena 

Aparecida Dias Arêdes; Hernani Ciro Santana (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Bloco Intertravado, Pavimentação, Drenagem Urbana 

 

Introdução: A sustentabilidade não é somente sinônima de economia de água e reciclagem do lixo. 

Está sendo levado este conceito a um patamar jamais pensado alguns anos atrás, onde se pode 

demonstrar como algo extremamente peculiar do dia a dia, pode ser sustentável. O asfalto, 

caminha em direção oposta à sustentabilidade, além de se trazer um visual mais agressivo e 

cansativo aos olhos, se tem uma elevação da temperatura local, e a impermeabilização do solo, 

favorecendo o acúmulo de água nas vias, além de apresentar uma via útil muito inferior à da 

pavimentação intertravada. Os pavimentos intertravados por sua capacidade de drenagem, o 

sistema permite a infiltração da água, colaborando com a diminuição das superfícies 

impermeabilizadas nas cidades e reduzindo o escoamento superficial, reduzindo assim os casos de 

enchentes.Objetivo: Analisar duas formas de pavimentação e definir qual é mais sustentável. 

Metodologia: Pesquisa em artigos e bibliografias aplicáveis ao tema. Resultado:O asfalto é uma 

substância mineral natural, rica em estruturas complexas de hidrocarbonetos, espessa, de material 

aglutinante escuro e reluzente, e é um dito como termoplástico, ou seja, quando resfriado tem uma 

estrutura sólida, e amolecido em temperaturas que variam de 150 ºC a 200ºC. Os blocos 

intertravados são peças modulares de concreto com diversas formas, cores e texturas, que se 

travam uma nas outras. Possui vida útil longa, baixa manutenção e não necessita de mão de obra 

especializada na execução. Conclusão: A pavimentação com bloco intertravado é muito mais 

eficiente no quesito drenagem que a asfáltica, sendo a opção mais sustentável dentre as relatadas.  
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Identificação e análise das patologias com maior incidência em revestimentos com 
argamassas em Governador Valadares – MG 
 
Guilherme Gonçalves; Erick Ribeiro Borges; Rinacimar Machado Eller; Rosiane Mercenes Sanches; 

Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Argamassa, Revestimento, Patologias, Construção Civil 

 

Introdução: As patologias de revestimentos com argamassa podem ser identificadas como 

problemas inesperados, incorreções ou falhas, que podem prejudicar todo o contexto da edificação. 

Devido o acentuado uso dos revestimentos argamassados, faz–se importante o estudo das 

principais manifestações patológicas sobre estes revestimentos e a concessão destas informações 

podem reduzir a repetição frequente dos mesmos erros. Objetivo: Identificar e analisar patologias 

com maior incidência em revestimentos com argamassas nos sistemas construtivos 

tradicionalmente utilizados nas obras de Governador Valadares–MG. Metodologia: Levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo com visitas técnicas a obras em andamento e edificações 

habitáveis nas delimitações da cidade de Governador Valadares – MG. Resultado: Verifica–se que 

grande parte dos edifícios construídos na sede municipal de Governador Valadares não apresenta 

a qualidade esperada no que diz respeito aos revestimentos. Propõe–se a quantificação das 

manifestações patológicas e a identificação das prováveis causas, para que possa ser possível 

diminuir a ocorrência destas patologias nas edificações. Serão analisadas as patologias, mas não 

serão apontadas soluções técnicas, o que exige um estudo à parte para cada caso. Conclusão: 
Conclui–se que à existência das patologias ocasionam prejuízos para executores e usuários. Evitar 

erros durante todos os processos de utilização dos revestimentos em argamassa é fundamental 

para reduzir os custos e desconforto advindo destas falhas. O conhecimento gera segurança e 

eficiência, o que pode impedir que as patologias se manifestem em obras futuras.  
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Viabilidade técnica do uso de areia artificial de Governador Valaderes MG 
 
Guilherme Lopes da Silva, Ranger Matias Figueiredo, Adriana de Oliveira Leite Coelho, Nezy Elvira 

Chagas Viggiano Rabello, Anderson Caetano Gusmão (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: areia artificial, concreto, areia natural 

 

Introdução: Com as novas normas ambientais e a necessidade de reaproveitamento de resíduos, 

o uso da areia natural está se tornando um atraso no desenvolvimento sustentável. Captada dos 

leitos dos rios, a areia natural provoca inúmeros impactos negativos em função de sua extração 

desenfreada. Porém, a areia é um material extremamente necessário para a construção civil, e para 

sanar essa demanda, novas tecnologias estão vindo de encontro a essa necessidade, como a areia 

artificial. A região de Governador Valadares é propícia para a produção do agregado graúdo (Brita), 

onde o resíduo proveniente dessa atividade, o chamado “pó de brita”, era destinado ao descarte ou 

armazenamento involuntário pela falta de uso. Este trabalho vem mostrar que o reaproveitamento 

desse material é benéfico não só para o meio ambiente, mas também para a construção civil, pois 

os resultados obtidos são animadores e compensadores tanto no viés econômico quanto técnico. 

Objetivo: Estudar a viabilidade técnica e econômica do material. Metodologia: Testes de 

resistência e elasticidade no concreto. Resultado: A abundância deste insumo, faz da areia 

artificial obtida a partir do beneficiamento do pó de brita uma matéria prima para a produção de 

concreto tão eficiente quanto a areia natural, agregando trabalhabilidade e preservação ao meio 

ambiente. Conclusão: Alternativa prática e tecnicamente viável, a areia artificial pode aparelhar 

eficiência e sustentabilidade, revolucionando assim a fabricação de concreto na cidade de 

Governador Valadares, MG.  
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Tecnologia de materiais na redução da utilização de recursos naturais na construção civil 
 

Gustavo de Oliveira Arantes, Rafael de Almeida Amaral, Rômulo Siqueira Silva, Carlos Henrique 

Andrade Faria, Dayane Gonçalves Ferreira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Tecnologia de materiais; Engenharia Civil; Recursos naturais 

 
Introdução: O setor da construção civil, um dos que mais consomem recursos naturais no Brasil, 

vem passando por processos que visam economia de um importante e escasso recurso, a água. 

Grande parte da água usada na construção civil se destina à produção de concreto, diante disso, o 

setor vem investindo em tecnologias que reduzem esse consumo, uma dessas tecnologias é o 

aditivo para concreto. Aditivos superplastificantes, que aumentam a trabalhabilidade do concreto, 

podem proporcionar uma redução significativa do volume de água utilizado, além de 

proporcionarem um aumento na resistência, visto que conseguem aumentar a plasticidade sem que 

haja um aumento na relação água e cimento. Objetivo: Comprovar a economia de água que um 

aditivo superplastificante pode proporcionar na confecção de concreto. Para isso, terá de se obter 

um mesmo abatimento (trabalhabilidade) com um volume menor de água ou, para um mesmo 

volume de água, um maior abatimento. Metodologia: Pesquisa bibliográfica sobre a utilização e 

eficácia de aditivos superplastificantes e ensaios que envolvem teste de abatimento em concreto 

fresco e resistência em concreto endurecido. Resultado: A pesquisa encontra–se em andamento, 

porém, diante de resultados preliminares, pode–se constatar que com o uso de aditivo 

superplastificante, para um mesmo volume de água, obteve–se um abatimento maior e, também 

nota–se que foi possível atingir um mesmo abatimento com uma quantidade menor de água. 

Assim, sugere que o aditivo pôde ser fundamental para uma redução significativa na quantidade de 

água utilizada para se obter certo abatimento no concreto sem que se comprometa sua fluidez ou a 

resistência. Conclusão: A tecnologia de materiais tende a ser uma ótima aliada do setor de 

construção civil na busca pela reutilização e economia de recursos naturais. A inserção de aditivos 

que proporcionam uma alta economia de água no setor mostra que há campo para se avançar e 

que ainda há muito a se fazer. Apoio: UNIVALE.  
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A importância da análise de segurança elétrica em equipamentos eletromédicos e os riscos 
da corrente de fuga à saúde humana 
 

Henrique Gottschalg Pinto; Herculano Xavier da Silva Júnior (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: análise de corrente de fuga, teste de aterramento, equipamentos eletromédicos 

 

Introdução: A partir da Norma NBR IEC 60601, que dispõe sobre a segurança básica e ao 

desempenho essencial de equipamentos e sistemas eletromédicos, surgiu a necessidade de que 

seja feita a análise de segurança elétrica de tais equipamentos, através de testes de aterramento e 

medições de corrente de fuga. Objetivo: Estudar a importância da análise de segurança elétrica 

dos equipamentos eletromédicos e os riscos da corrente de fuga à saúde humana. Metodologia: O 

estudo apresentando foi desenvolvido a partir de normas internacionais, de revisões bibliográficas e 

de conhecimento empírico. Pôde–se observar que nesse processo avalia–se o contato físico entre 

o equipamento e as pessoas que o utilizam de forma invasiva ou não invasiva. Com base nas 

normas são especificados os procedimentos de teste para cada tipo de equipamento assegurando 

que, independentemente dos benefícios comprovados para a saúde, todos os riscos de sua 

utilização possam ser analisados e mitigados. Resultado: Dentre os equipamentos médico–

hospitalares muitos analisam ou monitoram sinais vitais que são utilizados como base para a 

elaboração de um diagnóstico que exige precisão. E um dos fatores de maior impacto, que pode 

comprometer a saúde do paciente, é a utilização de equipamentos que se baseiam na aplicação de 

sinais elétricos por meio de contato físico com o paciente. A emissão de pulsos elétricos por meio 

do corpo do paciente deve ser realizada de forma precisa e controlada, pois caso contrário, 

diversos tecidos e órgãos poderão ser danificados, comprometidos e que, em alguns casos, podem 

levar a óbito. Conclusão: O teste de segurança elétrica em equipamentos hospitalares é 

indispensável, pois através do resultado verifica–se a conformidade do equipamento perante as 

normas, podendo assegurar que os mesmos não apresentem riscos à saúde humana.  
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Ambiente para gerenciamento do ciclo de vida de aplicação 
 

Herbert da Silva Costa 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: ALM, Virtualização, software, processos, qualidade 

 
Introdução: Junto com o crescimento da dependência de software por parte das organizações, 

surge também a necessidade de uma abordagem mais profissional para construir, manter e evoluir 

estes softwares. É necessário utilizar procedimentos e ferramentas automatizadas para o bom 

andamento do processo de construção, manutenção e evolução de software. Objetivo: Avaliar, 

Configurar e disponibilizar para os desenvolvedores de Software do curso de Sistemas de 

Informação, um ambiente virtualizado e automatizado de Gerenciamento do ciclo de vida de 

software (ALM) acessível on–line e baseado em 3(três) principais pilares: Processos, pessoas e 

ferramentas. Metodologia: Pesquisa de natureza aplicada de caráter exploratório tendo como 

procedimento um estudo de caso para implantação de uma infraestrutura virtualizada de suporte ao 

Gerenciamento do ciclo de vida de aplicação (ALM). Resultado: A infraestrutura e o ambiente 

foram configurados e disponibilizados on–line para os alunos vivenciarem na prática, através de 

grupos de trabalho, a produção de software com uma comunicação mais eficiente, melhor 

qualidade do produto final, e mais oportunidade de aplicação prática dos métodos e técnicas 

aprendidos em sala de aula. O ambiente de ALM configurado contempla diversas disciplinas da 

engenharia de software tais como gerenciamento de requisitos, gerenciamento de configurações, 

montagem e integração contínua, gerenciamento de defeitos, testes unitários, integrados e de 

regressão, análise de código, testes de sistema e relatório de acompanhamento de todas as etapas 

do desenvolvimento. Conclusão: Os processos bem definidos e as ferramentas que darão suporte 

automatizado a todo ciclo de vida de desenvolvimento de software garantem produtividade e 

qualidade apesar da grande quantidade de código desenvolvida. Foi pensando na questão da 

produtividade, qualidade e principalmente nos desafios que o trabalho em equipe trazem para o 

desenvolvimento de sistemas que o ambiente de ALM foi configurado.  
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Municipalização da iluminação pública: um legado de problemas ou oportunidades para os 
municípios? 
 

Herculano Xavier da Silva Júnior; Cyro Barbosa Bernardes; José Calixto Lopes Júnior 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: iluminação pública, municipalização de ativos, novos desafios 

 

Introdução: A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, amparada pela Constituição 

Federal, art. 30 inciso V e art. 149–A, determinou a municipalização da iluminação pública através 

na Resolução Normativa 414/2010. Os prefeitos, temendo assumir um legado de ativos 

problemáticos e apreensivos pelo fato do assunto não fazer parte do cotidiano dos municípios, 

uniram–se às distribuidoras de energia conseguindo adiar o processo. Contudo, em 1º de janeiro de 

2015, a operação e manutenção do sistema de iluminação pública passou, definitivamente, a ser 

responsabilidade dos municípios. Objetivo: Identificar se há oportunidades de ganhos 

tecnológicos, de eficiência energética e social com o processo de municipalização da iluminação 

pública. Metodologia: A partir de estudos da REN 414 e levantamento de dados primários dos 

ativos de iluminação pública fornecidos pelas distribuidoras às prefeituras foi possível o 

desenvolvimento de simulações com indicadores econômicos e de qualidade. Foi levantada ainda, 

a necessidade de mão de obra técnica qualificada, estrutura para atendimento ao consumidor, 

estrutura de almoxarifado, aquisição de novos equipamentos e formação de uma nova tarifa de 

Cobrança da Iluminação Pública – CIP. Resultado: Observou–se com o estudo que há várias 

oportunidades para os municípios através de uma gestão eficiente do sistema de iluminação 

pública, como: integração dos sistemas de iluminação pública, semafórico, vigilância, redes de 

comunicação, adoção de novas tecnologias, redução absoluta dos custos com o sistema, controle 

da prestação de serviço, dentre outras. Conclusão: Definitivamente, o estudo realizado 

demonstrou que o processo de municipalização da iluminação pública, vista inicialmente como um 

problema pelas prefeituras, é uma ótima oportunidade, se bem gerida, para melhorar a qualidade 

do iluminamento das vias públicas, aumento da segurança, melhoria dos locais de lazer e 

revitalização da fachada de prédios públicos.  
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Retrofit do sistema de iluminação e ar condicionado no comércio com foco no ganho de 
eficiência energética 
 

Herculano Xavier da Silva Júnior, José Calixto Lopes Júnior 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: eficiência energética, sistema de iluminação, sistema de ar condicionado, retrofit 

 

Introdução: O mundo está passando por problemas energéticos onde a demanda cresce numa 

velocidade superior à sua oferta. Cada vez mais, se faz necessário priorizar a utilização de 

equipamentos elétricos mais eficientes energeticamente. A utilização de retrofit para melhorar a 

qualidade energética de um ambiente, sem alterar drasticamente as características e design do 

local, vem sendo um grande recurso para redução de custos da obra e tempo de instalação. Ao 

mesmo tempo, atinge–se economias de energia significativas. Objetivo: Verificar a utilização de 

retrofit do sistema de iluminação e ar condicionado no comércio, focando no ganho de eficiência 

energética. Metodologia: Neste estudo aplicado foram realizadas pesquisas dos melhores 

sistemas de iluminação e ar condicionado disponível atualmente no mercado. Foram escolhidos os 

que apresentaram a melhor relação custo–benefício atrelado ao ganho de eficiência energética, e 

os que melhor se adaptaram à estrutura do local. Utilizou–se ainda, o cálculo de retorno de 

investimento a fim de verificar se o projeto se pagaria a partir da economia de energia atingida. 

Resultado: Com a implantação de um novo sistema de iluminação, verificou–se que o nível de 

iluminamento se manteve na qualidade exigida por normas, atingindo redução significativa no 

consumo de energia elétrica sem alterar o design inicial. Substituindo–se também, os antigos 

condicionadores de ar pela nova geração de split inverter, que são mais eficientes 

energeticamente, os resultados obtidos foram os melhores possíveis, apontando que o 

investimento realizado será retornado dentro da vida útil dos equipamentos. Conclusão: A 

realização do retrofit no comércio já constituído mostrou–se ser muito eficaz na conquista de 

ganhos significativos de eficiência energética, mantendo e/ou melhorando a qualidade visual e 

conforto térmico do local, além de proporcionar retorno do investimento no curto prazo.  
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Saneamento como ferramenta de prevenção a doenças. Estudo de caso em São João do 
Manteninha – MG 
 
Jardel Jones Rodrigues Fonseca; Douglas Martins de Miranda; Igor Martinelli de Castro; Jhemerson 

Lucas Da Silva Reis; Hernani Ciro Santana (Orientador) 
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Palavras–chave: Lixo urbano, São João do Manteninha, saneamento 

 

Introdução: O lixo urbano sempre foi questão problemática em todo Brasil. A cidade de São João 

do Manteninha no leste de Minas Gerais não é diferente. Com atualmente 5.615 habitantes (IBGE 

2015) a cidade não possui grandes industrias, e tem sua renda firmada em pequenas fábricas de 

lingeries. Segundo entrevistados da atual administração pública, os números de casos de doenças 

relacionadas ao lixo urbano, caiu significativamente após a desativação do lixão da cidade. Uma 

atitude que foi criticada no seu ato, mas que surtiu efeitos positivos e até hoje mostra bons 

resultados. Objetivo: Apontar soluções que possibilitaram a extinção de casos clínicos ligados 

diretamente ao contato com resíduos contaminados. Metodologia: Para chegar ao objetivo, 

contamos com informações de órgãos públicos responsáveis pelo saneamento básico e 

depoimentos de moradores da região explorada. Visitamos o antigo depósito de lixo e a atual área 

de triagem, usamos como referência a cidade de São João do Manteninha situada a 499 km de 

Belo Horizonte MG. Resultado: As medidas administrativas tomadas no município resultaram em 

benefícios para toda população, ao limitar o acesso aos resíduos recolhidos, a taxa de infectados 

caiu quase que por completo. Ao decorrer dos anos, a consciência cidadã tem evoluído, mesmo 

que, vagarosamente. Conclusão: O crescimento populacional urbano, e, consequentemente a 

expansão territorial conciliado a uma produção e consumo cada vez maior, fazem com que a 

situação ambiental se agrave. A cidade de São João do Manteninha aprendeu com os próprios 

erros, e hoje serve de exemplo até mesmo para grandes metrópoles, que o uso correto de recursos 

fazem toda diferença. O município mostrou–se responsável, e toda população saiu ganhando. A 

possibilidade de ocupação urbana saudável, retornando qualidade de vida, requer do cidadão 

atitudes conscientes e sustentáveis, vimos como a intervenção administrativa gerou resultados 

satisfatórios, entretanto, não isenta a sociedade de suas responsabilidades e deveres.  
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Estudo de caso: produção de blocos cerâmicos de vedação em fábrica de pequeno porte 
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Palavras–chave: alvenaria de vedação, blocos cerâmicos, requisitos 

 

Introdução: Blocos cerâmicos são elementos básicos na construção civil, sejam eles de vedação 

ou estruturais. Produzidos com argila, resistindo a esforços solicitantes e com baixo custo, se 

firmaram no mercado da construção civil sendo materiais quase que indispensáveis. Este trabalho 

versa sobre blocos cerâmicos de vedação, que são aqueles que suportam apenas o peso próprio 

somado a pequenas cargas de ocupação. Objetivo: Analisar o processo produtivo dos blocos 

cerâmicos de vedação, comparando processos em duas fábricas de cerâmicas da região para 

verificar por meio de ensaios laboratoriais se os blocos produzidos nestas cerâmicas atendem a 

NBR 15270–3:2005. Metodologia: Como Atividade Prática Supervisionada da disciplina Materiais 

de Construção Civil II, realizou–se pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, com análise de 

cada processo com base nas normas que norteiam a produção de blocos cerâmicos. Neste estudo 

de caso foram analisadas duas fábricas de pequeno porte localizadas no município do leste 

mineiro, próximo à cidade de Governador Valadares. Resultado: Foi constatado pela pesquisa de 

campo que boa parte do processo de produção dos blocos é deficiente, se comparado aos padrões 

de qualidade de referência. Apesar disto, os ensaios laboratoriais realizados na Universidade Vale 

do Rio Doce mostram que os blocos produzidos em ambas as fábricas atendem a todos os 

requisitos da ABNT NBR 15270–3:2005. Conclusão: Embora os blocos produzidos atendam aos 

requisitos normativos e seja evidente que as metodologias adotadas pelas duas empresas são bem 

distintas, nota–se que ambas precisam se adequar aos padrões de qualidade que existem como 

referência, o que traria resultados mais satisfatórios para estas empresas.  
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Jhonatan Paulo Oliveira de Souza; André Correa Thomas Werner Jeffré (Orientador) 
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Palavras–chave: Geoprocessamento, Produção de mapas, análise de dados 

 

Introdução: A utilização de representações gráficas e/ou visuais vem auxiliando o homem desde a 

criação do primeiro computador pessoal pela empresa IBM em 1981. Tecnologias assim como o 

SIG (Sistema de informação Geográfica) e permitem vários meios de análises quantitativas e 

qualitativas. Por esse motivo foram utilizados para o desenvolvimento de mapas que visam 

informar, exemplificar, e atualizar as pessoas que fazem acesso a estes buscando informações 

relevantes sobre temas de interesse, tomada de decisão, gestão e ordenamento territorial, para fins 

particulares como públicos. Objetivo: Dar continuidade aos estudos científicos, expor as 

tecnologias utilizados demostrando as capacidades da plataforma SIG–OBIT e divulgar o 

conhecimento sobre sua utilidade para o meio científico e comunitário. Metodologia: Utilizando a 

geocartografia e o geoprocessamento que é processamento informatizado de dados 

georreferenciados. Resultado: O processo de manipulação de dados em programas de SGBD 

(Sistema de gerência de Banco de Dados), e SIGs possibilitou a produção de vários mapas e novos 

conhecimentos que mostram por exemplo os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa 

Minha Vida e exibem a estrutura próxima a eles. Similarmente algoritmos de programação foram 

criados para automatizar tarefas mais complexas e demoradas Conclusão: É evidente a utilidade 

do geoprocessamento no desenrolar e no apoio de tarefas no meio científico, tendo em 

consideração sua utilidade em representar informação de uma maneira mais compreensível e 

visualmente mais rica. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.  
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Estudo comparativo entre lajes bubbledeck e nervurada 
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Palavras–chave: consumo excessivo de concreto, bubbledeck, nervurada, e taxa de armadura 
 
Introdução: As lajes são estruturas laminares utilizadas como cobertura, forro ou piso de uma 

edificação; sendo sua principal função receber os carregamentos atuantes no andar, provenientes do 

uso da construção (pessoas, móveis, etc.) e transferi–los para os apoios. Esse é um dos motivos 

pelos quais sistemas alternativos de construção foram desenvolvidos, de modo a reduzir o consumo 

excessivo de concreto. Um desses sistemas é o modelo de lajes bubbledeck, que é formado por 

esferas plásticas presas entre duas malhas de aço e posicionadas sobre uma pré–laje de concreto. A 

finalidade dessa laje constitui–se na redução de até 35% do peso da laje em comparação com lajes 

maciças. Outras vantagens incluem a diminuição da emissão de carbono, quantidade de pilares, 

montagem fácil e rápida (capaz de fazer 1200 m²/dia). Já a lajes nervuradas possui vantagens 

relativamente semelhantes a anterior onde podem vencer grandes vãos; diminuir o uso de concreto 

e diversidade de aplicações, podendo ser utilizadas em pavimentos de edificações comerciais, 

residenciais, educacionais, hospitalares, garagens, etc. Objetivo: Realizar o estudo comparativo 

entre uma laje bubbledeck e nervurada, a fim de apresentar aquela com uma alternativa mais viável 

para futuras construções, observando os princípios quantitativos e qualitativos. Metodologia: Revisão 

bibliográfica por meio de artigos, trabalhos, documentos e livros. Analisar e dimensionar as lajes 

através de programas de analises tridimensionais e comparar seus respectivos resultados. 

Resultado: Comprovar, mediante dimensionamento e detalhamento, que a laje bubbledeck, 

atenderá de modo semelhante às características positivas que foram observadas nas pesquisas 

realizadas para o conhecimento deste método. Conclusão: Com esse trabalho espera–se 

comprovar a eficiência da laje bubbledeck em edificações de médio porte e quantificar a taxa de 

armadura e concreto em relação a uma laje equivalente nervurada. Apoio: UNIVALE.  
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Johny Cesar Ferreira; Kaic Caetano Mendes; Brayan Silva Pereira; Hernani Ciro Santana 

(orientador) 
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Palavras–chave: Acessibilidade, Deficiência, Órgãos Públicos 

 
Introdução: Em um contexto geral, a acessibilidade é o que permite a pessoa com deficiência 

física ou qualquer outra deficiência, se locomover entre os locais e utilizar os meios de 

comunicação de forma autônoma, segura e muitas vezes independente. Na sociedade sempre 

existiu pessoas com diversas limitações, porém a preocupação não é tão grande como deveria ser. 

Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no Brasil são 

45.606.048 milhões de pessoas que significa 23,9% da população brasileira, tem pelo menos uma 

deficiência. As pessoas com deficiência são aquelas que possuem alguma dificuldade, seja de 

andar, ouvir, enxergar ou alguma deficiência física ou mental. Objetivo: Analisar se a 

Superintendência Regional de saúde de Governador Valadares esta de acordo com os documentos 

normativos referentes à acessibilidade de pessoas deficientes. Metodologia: Pesquisa teórica 

baseadas em documentos normativos e visita a Superintendência Regional de Saúde de 

Governador Valadares, que está localizada na Rua Marechal Floriano, nº 1289, Centro – 

Governador Valadares – MG. Resultado: Analisando a Superintendência Regional de Saúde, 

vimos que não está de acordo com os documentos normativos. Com essa pesquisa, tentaremos 

sugerir às responsáveis soluções para melhor atender o público que possuem principalmente 

limitações físicas. Conclusão: É necessário a conscientização de toda a sociedade em relação as 

necessidades de mobilidade das pessoas portadoras de deficiência, principalmente em relação a 

ter acesso a lugares públicos entre outros lugares. Apoio: UNIVALE.  
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Palavras–chave: iluminação pública, gestão de ativos, administração pública, resolução normativa 

Aneel, serviço público 

 

Introdução: A partir da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) que transferiu a administração dos ativos de iluminação pública aos municípios, houve 

grande preocupação dos mesmos em adequar–se. Buscou–se, desta maneira, preparar 

tecnicamente um setor responsável para a gestão desse recurso, utilizando ferramentas e métodos 

de gerenciamento do patrimônio público de iluminação que propiciassem o desenvolvimento de 

tecnologia e de qualidade dos ativos. Objetivo: Apresentar a experiência do município de 

Governador Valadares na gestão dos ativos de iluminação pública. Metodologia: A partir da 

observação das rotinas do Departamento Gerencia de Iluminação Pública do município, puderam–

se observar as técnicas políticas e administrativas no gerenciamento dos recursos. Pôde–se 

constatar a tomada de três decisões principais. A primeira, para auxílio na tomada de decisões e 

como medida para evitar o sucateamento de instalações e estruturas, foi implantado um software 

especializado de iluminação pública, que entre várias funções, acompanha e fiscaliza o trabalho da 

operação e manutenção, gerencia as reclamações dos usuários, concede visão fotográfica e 

georeferenciada de todos os pontos de iluminação e permite a visualização de relatórios e ativos de 

iluminação pública. A segunda, a contratação licitada da empreiteira que oferece mão de obra 

especializada para o atendimento da demanda da população e realização de serviços de 

manutenção. E por último, a contração de uma empresa de call center, que oferece um número 

telefônico para ligações gratuitas onde o cidadão poderá solicitar serviços e reparos. Resultado: 
Constatou–se que a gestão de recursos da iluminação pública de Governador Valadares, a partir 

das três medidas de gestão relatadas, é eficaz e encontra–se em contínuo desenvolvimento. 

Conclusão: A gestão pública bem realizada pode trazer melhoria na qualidade de vida, na 

segurança e no bem–estar da população.  
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Estudo de um sistema de aterramento para o tomógrafo do Hospital Municipal de 
Governador Valadares 
 

José Calixto Lopes Júnior; Herculano Xavier da Silva Júnior (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: sistema de aterramento, proteção, tomógrafo, eletricidade, eletrotécnica 

 

Introdução: Em meados de 2015 foi adquirido um novo tomógrafo para o Hospital Municipal de 

Governador Valadares. A aquisição faz parte da serie de medidas para reativação da sala de 

diagnóstico de imagem. A tomografia computadorizada é um exame de extrema importância no 

diagnóstico de diversas enfermidades, permitindo uma maior eficácia no tratamento. Do ponto de 

vista eletrotécnico, para a instalação de tal equipamento são necessários sistemas de proteção 

adequados. Um deles é o sistema de aterramento, uma aplicação técnica essencial, pois protege 

os profissionais e pacientes, que estão em contato direto com as partes do aparelho, além do 

próprio equipamento que é de alto valor agregado. Objetivo: Realizar o estudo de um sistema de 

aterramento para o tomógrafo do Hospital Municipal de Governador Valadares que atenda as 

especificações do fabricante e as normas vigentes no país. Metodologia: O presente estudo foi 

desenvolvido a partir de visitas técnicas de campo onde foi conhecida a sala onde será instalado o 

tomógrafo, pesquisas de embasamento teórico e de normas brasileiras para a escolha do sistema 

mais adequado às especificações do equipamento. Foram realizadas interações com a equipe de 

eletricistas do hospital e com o seu respectivo departamento de engenharia civil a fim de se 

entender a estrutura elétrica e construtiva da instalação. Resultado: A partir das análises foi 

escolhido o sistema de aterramento IT com neutro aterrado por impedância, garantindo assim, 

continuidade de funcionamento do sistema (que não pode ser interrompido abruptamente), 

limitando a corrente de curto circuito e reduzindo ocorrência de sobre tensões. Conclusão: O 

perfeito dimensionamento do sistema de aterramento é de suma importância, pois, traz a proteção 

necessária aos usuários e ao patrimônio, garantindo o melhor funcionamento e a extensão da vida 

útil dos aparelhos.  
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Estudo de caso: Produção de blocos de concreto estrutural em fábrica de pequeno porte 
 

Kenner Maik Romano Torres Neves, Geraldo Max Romano Neves, Fabrício Junior Lima, Ronald 

Antunes Pereira Junior , Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: alvenaria estrutural, blocos de concreto, requisitos 

 

Introdução: Os blocos de concreto para alvenaria estrutural surgiram na Inglaterra, por volta de 

1832, como materiais alternativos, substituindo os blocos cerâmicos, nas obras de construção civil. 

Este sistema construtivo consiste em um método racionalizado, cujos elementos que 

desempenham função estrutural são os próprios blocos de concreto que são amplamente 

produzidos em grande ou pequena escala, conforme pode ser observado nas diversas fábricas em 

várias cidades do Leste Mineiro. Objetivo: Analisar o processo produtivo dos blocos de concreto 

para alvenaria estrutural, verificar características técnicas destes blocos e apontar medidas para 

aperfeiçoar os resultados insatisfatórios. Metodologia: Como Atividade Prática Supervisionada da 

disciplina Materiais de Construção Civil II, realizou–se pesquisa bibliográfica sobre o bloco de 

concreto estrutural, em aspectos relacionados à produção, tipos de blocos utilizados na construção, 

vantagens e desvantagens de sua utilização na alvenaria estrutural. Visitas técnicas para verificar 

as condições de produção dos blocos em uma fábrica de pequeno porte em cidade próxima à 

Universidade vale do Rio Doce e com base em ensaios realizados no Laboratório de Materiais de 

Construção da UNIVALE, verificou–se se os blocos produzidos atendem os requisitos da ABNT 

NBR 6136:2014. Resultado: Percebe–se que os blocos produzidos não atendem a todos os 

requisitos ABNT NBR 6136:2014 e que o sistema de produção precisa ser aperfeiçoado em 

diversos aspectos. Conclusão: A alvenaria estrutural vem ganhando espaço na construção civil. 

Caso seja utilizada corretamente, é possível obter uma redução de tempo e materiais gastos, 

gerando uma alternativa economicamente viável ao proprietário da obra. Entretanto, para que haja 

eficiência no sistema faz–se necessário que os blocos produzidos atendam a todas as exigências 

normativas de forma a garantir a segurança estrutural e conforto do usuário.  
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A influência da sílica ativa na produção de concretos 
 

Letícia Cristina Gonçalves Franco; Herik Patrik de Freitas Souza; Anderson Caetano Gusmão, 

Rondinelly Geraldo Pereira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Concreto, sílica ativa, resistência mecânica, sustentabilidade 

 
Introdução: O desenvolvimento de materiais e novas tecnologias são essenciais para o 

crescimento, renovação e melhoria da eficiência nas engenharias. Nesse sentido, e com foco na 

sustentabilidade, é de extrema importância o aproveitamento de resíduos, que com estudos 

aprofundados, se tornaram fundamentais para obtenção de melhor desempenho dos materiais de 

construção. A sílica ativa, material é basicamente composto de Dióxido de Silício (SiO2), chegou 

como novidade promissora na engenharia civil. Apesar de ser utilizada desde a década de 90, está 

a cada dia sendo aperfeiçoada e testada quanto à resistência e durabilidade de concretos e, assim, 

apresentando resultados cada vez mais satisfatórios. Objetivo: Discutir a viabilidade técnica e os 

demais benefícios da utilização da sílica ativa na produção e no desempenho de concretos. 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica ao atual estado da arte pertinente à utilização da sílica ativa 

nos concretos e ensaios laboratoriais para verificação da resistência à tração na flexão e 

compressão de concreto com adição de sílica ativa. Resultado: Espera–se um entendimento 

abrangente sobre os benefícios do uso da sílica ativa como adição em concretos, possibilitando 

assim um aumento significativo da resistência mecânica. Conclusão: A sílica ativa contribui muito 

para o desenvolvimento sustentável na engenharia civil, pois sua matéria prima não é rara, possui 

baixo custo e o método de fabricação não é oneroso. Com esse material é possível desenvolver 

Concretos de Alto Desempenho (CAD) e Concretos de Ultra Alto Desempenho (CUAD). Devido à 

sua baixa granulometria, a sílica ocupa os vazios do concreto, deixando–o menos poroso, evitando 

a deterioração do concreto e da armadura, aumentando sua resistência mecânica e durabilidade.  
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Utilização sustentável de placas cerâmicas em edificações de Governador Valadares–MG 
 

Ludimila Rodrigues da Silva, Daiane de Oliveira Cunha, Rondinelly Geraldo Pereira, Denise Coelho 

de Queiroz 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras chave: Placas cerâmicas, Sustentabilidade, Requisitos 

 

Introdução: As placas cerâmicas têm sido cada vez mais utilizadas para revestimento de 

ambientes, visando principalmente fatores estéticos e facilidade de higienização. Devido ao pouco 

conhecimento dos requisitos a serem analisados para uma escolha adequada do material, muitas 

vezes, compra–se incorretamente os revestimentos e pisos para determinados locais, ponderando–

se na escolha apenas o custo, aparência ou indicações de terceiros. Objetivo: Discutir a 

importância da utilização correta das placas cerâmicas nos ambientes residenciais de Governador 

Valadares–MG levando–se em consideração às especificidades da NBR 13817/1997 e princípios 

de sustentabilidade de forma a evitar o descarte precoce do material e o desperdício devido à 

aplicação de forma inadequada do material. Metodologia: Pesquisa descritiva, através de 

referências bibliográficas e pesquisa de campo, guiada por questionário semiestruturado e visitas a 

obras e depósitos de materiais de construção da cidade de Governador Valadares. Resultado: 
Percebe–se que, na maioria dos casos, os clientes, ao comprarem um revestimento, não detêm o 

conhecimento necessário, observando–se somente a resistência à abrasão superficial (PEI) 

indicado por terceiros, não levando em consideração outras classificações importantes, e por isto, 

adquirem peças defeituosas, em quantidade insuficiente, ou inadequadas para o ambiente onde 

será aplicado. Conclusão: É de extrema importância o conhecimento dos requisitos para 

assentamento e escolha do material correto para cada ambiente da edificação, pois uma vez 

assentados, a troca gera prejuízos econômicos, ambientais e sociais, sendo que há poucas 

alternativas para reutilização dos resíduos de placas cerâmicas. Apoio: UNIVALE. 
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Argamassa para revestimento à base de resíduos da reciclagem de pneus 
 

Luiza de Almeida Teixeira; Patrícia Gonçalves do Nascimento; Suzana Magalhães Coimbra Pereira; 

Denise Coelho de Queiroz; Rondinelly Geraldo Pereira (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Argamassa, Revestimento, Resíduos, Borracha, Sustentabilidade 

 
Introdução: A sustentabilidade é um conceito com grande relevância na sociedade e 

principalmente no setor da construção civil. Um dos assuntos mais preocupantes é o descarte 

inapropriado dos pneus inservíveis, já que estes servem como meio para reprodução dos 

mosquitos transmissores de doenças como zika, dengue e febre chikungunya. Este trabalho propõe 

uma alternativa para mitigar os impactos causados pelos resíduos da recapagem de pneus, 

associando–os ao um material alternativo para utilização nas obras de construção civil. Objetivo: 
Verificar a viabilidade técnica da utilização dos resíduos da recapagem de pneus em argamassa de 

revestimento com base nos requisitos da NBR 13281:2005 Metodologia: Baseado em pesquisas 

bibliográficas utilizando este projeto consiste em adicionar pó de borracha de pneu recapado à 

areia e ao cimento formando uma mistura homogênea denominada argamassa que será utilizada 

para ensaios para verificação de características técnicas e posteriormente no revestimento das 

paredes de protótipo para análises do desempenho deste material. Resultado: Espera–se propor a 

utilização de um material que seja capaz de atender aos requisitos normativos para argamassas de 

revestimento e, consequentemente, reduzir impactos ambientais causados pelo descarte de pneus 

no meio ambiente. Conclusão: Os processos de reciclagem por recapagem de pneus permitem o 

aproveitamento de parte considerável deste material, mas, mesmo assim, não conseguem dar fim a 

todos os pneus descartados, além de produzir um volume considerável do subproduto pó de 

borracha. A aplicação do resíduo da borracha proveniente da raspagem dos pneus inservíveis 

como matéria prima para a argamassa representa uma alternativa sustentável para remover do 

meio ambiente um material que levaria centenas de anos para se decompor naturalmente. Apoio: 
UNIVALE.  
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Estudo e caracterização do lodo da estação de tratamento de água de Governador Valadares 
para utilização como material de construção civil 
 

Magda Alves de Oliveira Soares Filha; Thiago Antônio de Oliveira Freitas; Karyston Silveira Coelho 

Silva; Rondinelly Geraldo Pereira; Rulliam de Oliveira Vidigal 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Rio Doce; rejeitos de mineração, material de construção 

 
Introdução: Em 15 de Novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues em Mariana–MG, 

ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, lançando uma onda de rejeitos da ordem de 62 

milhões de metros cúbicos. Além de danos estruturais, alguns rios foram contaminados, entre eles 

o rio Doce, interferindo no sistema de tratamento e abastecimento de água de Governador 

Valadares. Objetivo: Estudar e caracterizar o lodo gerado na Estação de Tratamento de Água de 

Governador Valadares para utilização como material de construção. Metodologia: Após solicitação 

ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) o lodo foi coletado e armazenado em local 

fechado sem contato com fatores externos. O material será exposto diretamente ao ambiente para 

que a umidade evapore. Somente depois de totalmente seco passará por ensaios que 

caracterizará, identificará e classificará o material e serão realizados estudos com base no atual 

estado da arte para verificar se o mesmo poderá ser usado como um material de construção civil. 

Resultado: A geração de resíduos é consequência do tratamento de água nas estações. Após 

rompimento da barragem este volume aumentou, mudando a composição do lodo gerado, devido a 

mudanças no processo de tratamento da água. Espera–se caracterizar este material conforme 

requisitos normativos para que o lodo possa ser utilizado como material de construção. Conclusão: 
Desde muito tempo, o destino final dos resíduos de uma estação de tratamento de água tem sido o 

curso de água mais próximo e, frequentemente, a própria fonte em que a estação se processa, 

interferindo drasticamente no meio ambiente. O material analisado poderá servir de base para 

novas pesquisas e uma vez confirmada a possibilidade de utilização como um material de 

construção civil, poder–se–á minimizar o impacto ambiental causado por esta prática.  
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Rede CsF núcleo Governador Valadares – Abordagem da experiência estudantil 
internacional 
 

Marcone Luiz Rodrigues e Silva; Amanda Souza Santos; Adriana de Oliveira Leite Coelho 

(orientadora) 
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Palavras–chave: ciência sem fronteiras, rede, desenvolvimento tecnológico e social 

 
Introdução: O programa Ciência sem Fronteiras é considerado o maior programa de mobilidade 

académica existente no Brasil, o mesmo foi desenvolvido para integrar o estudante brasileiro aos 

estudos e pesquisas internacionais. A partir da troca de experiência, informação e conhecimento 

adquirido, o aluno tem a oportunidade de trazer ao Brasil novos projetos e ideias para contribuir no 

desenvolvimento tecnológico e no ensino superior brasileiro. A Rede Ciência sem Fronteiras, criada 

em 2014 e mantida por grupos de alunos em mais de 30 instituições de ensino superior brasileiras, 

atua como ambiente de integração para conectar e engajar participantes do programa ciência sem 

fronteiras e parceiros no desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação e educação (CTI&E). 

Objetivo: Compartilhar conhecimentos e experiências adquiridos no exterior a fim de contribuir no 

processo de formação estudantil e para o desenvolvimento social. Metodologia: O Núcleo Rede 

Ciência sem Fronteiras está sendo desenvolvido em Governador Valadares com participação de 

estudantes universitários, de forma voluntária, que estão engajados para desenvolver palestras, 

workshops, projetos voltados para o desenvolvimento tecnológico e social, além da contínua 

interação entre estudantes de diferentes universidades brasileiras e estrangeiras para favorecer o 

enriquecimento social. Resultado: Embora recente a experiencia tem propiciado ao grupo 

envolvimento a troca de conhecimentos e o compartilhamento de experiencias, bem como 

apontado possibilidades de maior engajamento na vida universitária, com possibilidade de 

repercussão na sociedade. Conclusão: Voltado para a interação global, o projeto Rede CsF está 

formando alunos e profissionais engajados com o desenvolvimento da CTI&E a partir da interação 

entre grupos nacionais e internacionais.  
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Diagnóstico organizacional através de feedback de levantamento 
 

Marcone Silva Matos; Bartollo Elias Barrios Barrios (orientador) 

Faculdade de Ciências Educacionais – FACE 

 

Palavras–chave: Desenvolvimento Organizacional; Feedback de Levantamento; Cultura 

Organizacional; Treinamento 

 
Introdução: Gerir uma instituição não é uma tarefa fácil. É preciso estar atento, de forma 

multidirecional, a vários e dinâmicos aspectos que podem afetar o sucesso da organização. A teoria 

do Desenvolvimento Organizacional (DO) surgiu na década de 1960 em função das mudanças no 

mundo das organizações e em função da inadequação das estruturas convencionais a essas então 

novas circunstâncias. Ela nasce dentro de um contexto de mudanças que exige um posicionamento 

mais prático das organizações para promover a flexibilidade organizacional e que envolva toda a 

empresa. Segundo diversos autores, a técnica de ouvir os colaboradores é uma das primeiras 

técnicas utilizadas em Desenvolvimento Organizacional, também conhecida como Feedback ou 

Feedback de Levantamento e que, no entanto, ainda se mostra muito eficaz. Objetivo: A presente 

pesquisa buscou fornecer informações relevantes à gestão de um órgão que executa ações de 

Políticas Públicas para que se dê um norte às ações a serem tomadas pelo gestor. Metodologia: A 

técnica utilizada foi o Feedback de Levantamento, na qual os próprios colaboradores é quem são 

os entrevistados através de questionários para apontarem necessidades de mudanças dentro da 

empresa. Resultado: Com a tabulação dos dados obtidos, após a aplicação dos questionários, 

pode–se fazer um levantamento fidedigno sobre a eficiência da comunicação entre os 

colaboradores dentro da instituição; sobre a motivação para trabalhar; sobre o nível de satisfação 

no exercício da função; e sobre a satisfação quanto ao salário. Conclusão: Partindo do 

pressuposto que os próprios colaboradores da organização são quem estão respondendo ao 

questionário, pode–se concluir que os dados obtidos através da análise coletiva foram condizentes 

com a realidade da instituição. Não restam dúvidas de que a instituição pesquisada demanda uma 

política de treinamentos e melhoria do Clima Organizacional.  
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Utilização de areia britada como agregado miúdo em argamassas de revestimento em 
camada única em obras de construção civil 
 

Myllena Pontes Klippel Oliveira; Nathália Christina Guilherme Silva; Jhonata da Silva Sousa; 

Rodrigo Fiorilo Amaral; Rondinelly Geraldo Pereira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Areia Britada, Argamassa, Revestimento, Meio Ambiente 

 
Introdução: O rompimento das barragens em Mariana – MG, em novembro de 2015, depositou no 

Rio Doce um grande volume de lama de rejeitos de mineração da empresa Samarco, o que 

interrompeu a captação de areia do leito do rio em Governador Valadares, e deixou o setor da 

construção civil em falta de agregado miúdo, sendo necessária a utilização de outro recurso para 

suprir essa demanda. Como uma alternativa, a areia obtida a partir do processo de britagem de 

rochas, chamada de areia britada, pode tornar–se uma eficaz solução. Objetivo: Verificar se a 

areia britada, proveniente da cominuição da rocha gnaisse, e a argamassa de revestimento em 

camada única confeccionada com a mesma, atendem às Normas Técnicas Brasileiras pertinentes a 

agregados miúdos e argamassas de revestimento. Metodologia: Realizou–se pesquisa 

bibliográfica e ensaios com a areia britada, a fim de caracterizá–la como agregado miúdo, segundo 

a NBR 7211, e serão realizados ensaios com a argamassa confeccionada com essa areia, a fim de 

determinar suas propriedades em relação à NBR 13281. Resultado: Os ensaios preliminares 

apontam para a areia britada como sendo adequada para a utilização como agregado miúdo. 

Espera–se que a argamassa confeccionada com a mesma seja adequada para a utilização e 

cumpra com os requisitos estabelecidos pelas normas técnicas. Conclusão: Por ser proveniente do 

beneficiamento dos finos das pedreiras de brita, a utilização da areia britada reduz perdas do 

processo e permite um melhor aproveitamento do material extraído das jazidas, além de reduzir os 

impactos causados pela permanência desses finos em pilhas de estocagem nos pátios das 

pedreiras. Pelo fato de ser obtida a partir de um processo industrial é possível que esse material 

apresente uma composição granulométrica mais uniforme, melhor formato e rugosidade dos grãos 

e seja isento de impurezas orgânicas. Vale ressaltar que a pesquisa encontra–se em fase de 

desenvolvimento.  
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A reciclagem do resíduo sólido de construção e demolição: produção de concreto com 
função não estrutural utilizando resíduos classe A 
 

Nicolas Curtinhas de Abreu, Guilherme Oliveira, João Pedro Pereira Coelho, Lucas Zappes Toledo 

Coutinho, Paulo César Trindade Gomes, Rondinelly Geraldo Pereira (orientador) 
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Palavras–chave: Resíduos de construção e demolição; Reciclagem; Sustentabilidade 

 

Introdução: O consumismo sem planejamento vem gerando grandes danos ao planeta. Muitos 

desses danos são causados pela extração de matéria prima de forma desordenada. A construção 

civil tem considerável parcela de culpa nessa situação, pois é o responsável por abranger toda a 

infraestrutura necessária para evolução humana e resíduos estão sendo gerados em larga escala, 

devido ao grande desperdício deste setor. A falta de planejamento e de conscientização da 

população torna o problema ainda maior. Objetivo: comparar a resistência de corpos de prova de 

concreto moldados com agregados convencionais e agregados reciclados, e buscar alternativas 

corretas para a destinação dos resíduos classe A da construção civil. Metodologia: serão 

realizados ensaios de granulometria do agregado convencional (areais e pedreiras de Governador 

Valadares) e do agregado reciclado obtido pelo processo de trituração, processado na Estação de 

Reciclagem de Entulho da SLU – Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte. Será 

determinada a consistência do concreto pelo método slump teste, moldados corpos de provas 

cilíndricos para posterior determinação da resistência característica à compressão dos corpos de 

prova. Resultado: Espera–se atingir propriedades adequadas para propor alternativas para uso 

deste concreto, conforme requisitos das normas NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655 para 

produção peças não estruturais como sarjetas (20 Mpa), meio–fio (20 Mpa), lastros de concreto (15 

Mpa). Conclusão: Deve–se agir de modo sustentável a fim de reutilizar os resíduos e transformá–

lo em outros materiais, como por exemplo, peças de concreto com função não estrutural e 

consequentemente minimizar os impactos ambientais causados pelos Resíduos de Construção e 

Demolição.  
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lavanderia hospitalar 
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Palavras–chave: Otimização, Processo, Sustentabilidade, Economia 

 

Introdução: Este estudo de caso é uma evolução de pesquisa iniciada em 2015 cuja proposta 

inicial era analisar a viabilidade econômica e sustentável da reutilização de parte da água do 

processo de uma lavanderia hospitalar. Aplicando métodos da engenharia de processos e 

utilizando análises físico–químicas da água cinza, realizamos o redesenho do processo de descarte 

da água e comprovamos a eficiência operacional, econômica e sustentável de um sistema de reuso 

de água cinza. Objetivo: Comprovar por meio de análises físico–químicas da água cinza e do 

redesenho do processo de descarte de água, a eficiência sustentável e econômica de se adotar um 

sistema de reuso de parte da água utilizada no processo de lavagem de roupas de uma lavanderia 

hospitalar. Metodologia: Traçamos um planejamento composto por três etapas: diagnostico da 

qualidade da água mediante análises físico–químicas; plano de ação e captação para reuso da 

água cinza mediante os resultados obtidos nas análises em comparação com os parâmetros 

estabelecidos pela NBR 13.969/97, redesenhando o processo de descarte da água através de um 

sistema de reuso; análises dos resultados. Resultado: Mediante a análise do processo 

operacional, foi comprovada a eficiência sustentável e econômica de um sistema de reuso de água 

cinza em uma lavanderia hospitalar, onde por meio do reaproveitamento de parte da água utilizada 

no processo de lavagem de roupas, pode–se reduzir a quantidade de água potável utilizada no 

hospital, reduzir a emissão de esgoto, melhorar a qualidade da água cinza, reduzindo em média 86 

% da turbidez, um melhor aproveitamento do recurso hídrico e contribuir para uma sustentabilidade 

no ambiente hospitalar. Conclusão: Este projeto apresenta uma nova abordagem do processo 

operacional de uma lavanderia hospitalar com uma visão sistêmica do processo de descarte de 

água, propondo uma alternativa ecologicamente viável e sustentável, como fonte de amenizar os 

efeitos da crise hídrica vivenciada em nosso país.  
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Aplicação de metodologia para o desenvolvimento de novos produtos: estudo de caso em 
uma agroindústria familiar 
 

Romênya Caeiro Montes Silva, Gabriely Cristina Assunção Carneiro, Emili Gomes Martins, Poliana 

Barcelos de Barros Cruz, Carla Carolina Souza Procópio 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Projeto de produto, gestão ambiental, agroindústria familiar, gestão da qualidade, 

inovação 

 
Introdução: Este estudo foi realizado por estudantes de Engenharia de Produção aplicando as 

metodologias adequadas para análise do processo produtivo de uma agroindústria familiar da 

região de Governador Valadares, especializada na fabricação de queijo minas artesanal. 

Analisamos os processos de produção dessa agroindústria e realizamos estudos de viabilidade 

para o desenvolvimento de um novo produto. Objetivo: Estudar a viabilidade de desenvolvimento 

de um novo produto com características inovadoras, elevado valor competitivo, alto padrão de 

qualidade, elaborado a partir da matéria–prima já utilizada pelo produtor, e reduzindo os impactos 

ambientais durante o processo. Metodologia: Para a análise do processo produtivo foi realizado 

um estudo de caso. Após o entendimento do processo produtivo da agroindústria, realizamos uma 

pesquisa bibliográfica sobre as possibilidades de criação de novos produtos e as tendências do 

mercado mundial para produtos derivados do leite. A criação da ideia inovadora foi baseada nos 

estudos teóricos e na metodologia para o desenvolvimento de novos produtos. Para testarmos a 

ideia no mercado regional, realizamos uma pesquisa mercadológica e desenvolvermos o protótipo 

do queijo gourmet artesanal. Resultado: O resultado esperado é a consolidação da agroindústria 

familiar no mercado regional, com um catalogo de produtos inovadores, a preços competitivos, 

atuando com responsabilidade social e ambiental. Conclusão: Este estudo possibilita a aplicação 

de metodologias e técnicas numa situação real, favorecendo o dialogo entre a teoria e a pratica no 

curso de Engenharia de Produção.  

 

romenyacaeiro@hotmail.com. 

 

 

 

298 
 



 
 
Percepção do campo de pesquisa enquanto aluno de Engenharia Civil 
 
Rômulo Siqueira Silva; Sandra Nicoli; Sueli Siqueira; Haruf Salmen Espíndola (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Relação campo de pesquisa e Engenharia Civil, percepções acadêmicas 

 

Introdução: Como bolsista na pesquisa “Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no 

Vale do Rio Doce”, foi possível constatar de maneira prática, devido ao fato de ter caminhado por 

várias residências em diferentes bairros de Governador Valadares/MG, alguns aprendizados 

expostos de forma teórica, em sala de aula, no curso de Engenharia Civil. Objetivo: Relatar as 

experiências vividas no campo de pesquisa, buscando apresentar percepções enquanto aluno de 

Engenharia Civil. Metodologia: Estudo com base na experiência de campo. Resultado: No campo 

de pesquisa foi possível observar que o mercado da construção civil se mantém em atividade, isso 

se comprova pela construção de novos bairros, por exemplo, o bairro Cidade Nova. Destaca–se 

que nos bairros construídos recentemente, por trazerem economias para o construtor, pelo fato de 

se construir duas edificações em um mesmo lote, há uma notável quantidade de casas geminadas. 

Alguns possuem diferentes zoneamentos, que são determinados pela Lei Municipal de uso e 

ocupação do solo, como exemplo, os bairros Morada do Vale e Grã–Duquesa que são, em sua 

maioria, residenciais e, alguns bairros, como é o caso do Centro, são predominantemente 

comerciais. Todos os bairros visitados são atendidos pelo que é considerado como infraestrutura 

básica: iluminação pública, energia elétrica domiciliar, redes de esgoto sanitário, abastecimento de 

água potável e vias de circulação. Os lotes, em sua maioria, respeitam os afastamentos frontal e 

lateral determinados pela Lei. As edificações são feitas, sobretudo, em alvenaria convencional ou 

estrutural. Os diferentes tipos de coberturas das edificações, no caso das coberturas de telhas 

coloniais, puderam ser observados a estrutura que a compõe: ripas, caibros, terças e tesoura. 

Notou–se também os diferentes tipos de vigas: em balanço, biapoiada ou contínua. Conclusão: A 

participação na pesquisa proporcionou uma visão mais prática dos ensinamentos expostos, de 

forma teórica, em sala de aula. Apoio: FAPEMIG/CNPq.  
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Avaliação do nível de conhecimento em relação aos requisitos para execução de 
revestimentos em argamassas nas obras de construção civil 
 

Rosiane Mercenes Sanches, Guilherme Gonçalves, Karol Rodrigues Soares, Rondinelly Geraldo 

Pereira, Denise Coelho de Queiroz  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Argamassa, Revestimento, Construção Civil 

 

Introdução: Os revestimentos apresentam importante função nas edificações e as argamassas 

destinadas a este fim consistem em um dos produtos de maior utilização nas obras de construção 

civil. Os estudantes e executores de obras da construção civil devem ter um nível satisfatório de 

conhecimento em relação aos tipos de argamassas, para garantir procedimentos corretos de 

aplicação das diferentes camadas destes revestimentos. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento 

dos estudantes de Engenharia Civil e Engenharia Civil e Ambiental e dos executores de obras da 

construção civil em relação aos requisitos normativos e práticas recomendadas para execução de 

revestimentos com argamassas. Metodologia: Pesquisa quantitativa com entrevistas a estudantes 

dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Civil e Ambiental e aos profissionais executores de 

obras de construção civil da cidade de Governador Valadares e levantamento bibliográfico com 

base em estudos e normas pertinentes ao tema. Resultado: Este estudo parte da hipótese que 

existem diversas falhas no gerenciamento e aplicação das argamassas devido ao conhecimento 

técnico insuficiente da maioria dos profissionais que utilizam este produto. Espera–se averiguar 

com este trabalho o nível de informação técnica das classes pesquisadas, em cada processo de 

uso das argamassas, para que seja possível auxiliar na identificação dos problemas decorrentes de 

sua utilização. Conclusão: Conclui–se que para evitar erros durante todos os processos de 

utilização da argamassa é necessário que os seus executores conheçam os requisitos inerentes a 

este material, o que, consequentemente, evita muitos problemas relacionados à produção e 

aplicação de revestimentos na construção civil.  
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Utilização da Madeira na Construção Civil de forma sustentável 
 

Rute Stefani Gomes Andrade; Rafael Siqueira Cantarino; Rhully Cristian Vidal; Denise Coelho de 

Queiroz; Rondinelly Geraldo Pereira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Resíduos, Madeira, Construção Civil, Resistência 

 
Introdução: A madeira é um dos primeiros materiais usados pelo homem na construção civil. Até o 

século XX, as mais importantes obras relacionadas à engenharia eram construídas com madeira ou 

pedra, utilizando–se frequentemente os dois materiais associados. Para que o uso da madeira seja 

considerado sustentável, faz necessário conhecer, além dos aspectos ambientais relacionados ao 

manejo florestal, as diversas propriedades técnicas que caracterizam este material, que, por 

natureza, é bastante heterogêneo. Objetivo: Comparar resultados relacionados à massa 

específica, deformação de corpos de prova quando submetidos à compressão e resistência à 

penetração com madeiras diversificadas utilizadas em obras de construção civil. Metodologia: 
Pesquisas bibliográficas e ensaios com corpos de prova de madeira a serem realizados no 

Laboratório de materiais de construção da Universidade Vale do Rio Doce. Resultado: Várias 

peças de madeira são solicitadas por compressão nas estruturas, tais como pilares, tirantes e 

escoramentos. Espera–se estabelecer uma relação entre as deformações apresentadas nos 

ensaios de compressão, densidades e dureza das peças de eucalipto, anjico, paraju, roxinho, 

sucupira, entre outras, e discutir a utilização das mesmas de forma sustentável nas obras de 

construção civil. Conclusão: Considerando que se observados os aspectos relacionados à 

resistência mecânica e adequação à solicitação das peças, a madeira pode ser um bom aliado dos 

construtores e usuários, desde que a madeira seja escolhida e especificada corretamente.  

 

rute_stefani@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

301 
 



 
 
A contribuição da interdisciplinaridade para o aprendizado na prática da engenharia  
 

Sarah Louback Reis da Cunha; Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior; Amanda Alves Pereira; 

Estêvão Preisigke Seidler Gaede; Matheus Louback Reis da Cunha; Renata Bernardes Faria 

Campos (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: integração, tomada de decisão, projeto de engenharia 

 

Introdução: O método indutivo é comumente aplicado no modelo de ensino na área de ciências 

exatas, que consiste na separação do objeto de estudo para que seja possível realizar uma análise 

mais profunda sobre determinado assunto. Esse método supre a necessidade de formação de uma 

base sólida de conhecimento específico do estudante de engenharia, entretanto, pode limitar a 

integração das informações adquiridas. Neste sentido, a interdisciplinaridade exerce um papel 

importante na consolidação do aprendizado nas instituições de ensino e portanto, atividades que 

incentivem a pesquisa e a aplicação do conhecimento teórico proporcionam aos estudantes a 

oportunidade de perceber os desafios e desenvolver soluções mais adequadas dentro do mercado 

de trabalho. Objetivo: Analisar a atividade integradora (Projeto Integrador) realizada com alunos do 

curso de Engenharia Civil e Ambiental da UNIVALE no primeiro semestre de 2016 e suas 

contribuições e limites para o ensino da engenharia. Métodos: Registrou–se, por meio de vídeos, o 

desenvolvimento do Projeto Integrador pelos alunos do quinto período de Engenharia Civil e 

Ambiental. Além da execução, registrou–se a análise feita por professores e profissionais da área 

acerca do processo. Por fim, a avaliação da realização do projeto pelos próprios estudantes. 

Resultado: Produziu–se um documentário contendo as informações coletadas, e nele foram 

apresentados os efeitos da implantação desse tipo de iniciativa na instituição, sobre os estudantes 

do curso, abordando suas vantagens e desvantagens. Conclusão: A atividade integradora 

proporcionou aos estudantes de engenharia a oportunidade de exercitar uma visão mais dinâmica e 

direcionada das etapas de um projeto, aumentando o potencial para a tomada de decisões 

profissionais. Contudo, uma infraestrutura adequada é indispensável para a execução desse tipo de 

atividade e é preciso considerar que existem dificuldades de adaptação ao projeto pelos 

estudantes. Apoio: UNIVALE.  
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Produção de tijolo de solo–cimento com lodo de estação de tratamento de água 
contaminada com rejeito de mineração 
 

Thiago Antônio de Oliveira Freitas; Magda Alves de Oliveira Soares Filha; Karyston Silveira Coelho 

Silva; Rondinelly Geraldo Pereira; Rulliam de Oliveira Vidigal 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: tijolo; solo–cimento; lodo 

 

Introdução: Considerado como o maior desastre ambiental já ocorrido em Minas Gerais, o 

rompimento da barragem de fundão no município de Mariana lançou diretamente milhares de 

metros cúbicos de rejeitos provenientes de mineração, que atingiram a bacia do rio Doce, causando 

aumento da turbidez da água e assoreamento de sua calha. A construção civil como maior 

consumidora de materiais do mundo, necessita de reduzir e mitigar impactos ambientais com 

criação de novas tecnologias e materiais sustentáveis. Objetivo: Avaliar a viabilidade técnica do 

uso de lodo de tratamento de água contaminada com rejeitos de mineração para a fabricação de 

tijolos de solo cimento, a fim de promover uma destinação adequada do resíduo, reduzindo os 

impactos causados pelo lodo ao meio ambiente. Métodos: Após coleta de amostras do lodo na 

Estação de Tratamento de Água de Governador Valadares, este passou por processo de 

desidratação. Concluída esta etapa o material passará por diversos ensaios de caracterização das 

partículas de solo. Após, será aplicado o método de dosagem instituído pela ABCP para confecção 

e cura dos corpos de prova que serão ensaiados à compressão e absorção de água. Resultado: 
Espera–se que o lodo atenda às exigências normativas para que possa utiliza–lo como um material 

de construção, minimizando os impactos ambientais. Conclusão: O desenvolvimento do projeto 

fornecerá subsídios para destinação final destes resíduos com diminuição significativa dos impactos 

ambientais, além de fornecer base para futuras pesquisas neste âmbito.  
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Desenvolvimento de ferramenta eletrônica para dimensionamento de viga prismática de 
concreto armado 
 

Tiago Evangelista Asevedo; Fabrício Camargo de Azevedo; Bruno Vaz de Souza Carlos; Pamella 

Laignier Figueiredo Ferreira; Janaína Souza Lima Ornelas; Dayane Gonçalves Ferreira 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: estruturas, concreto armado, vigas 

 

Introdução: Na engenharia civil, assim como em outras áreas, é notório a crescente utilização de 

novas tecnologias. Os materiais e técnicas de construção evoluíram, aumentando a segurança e 

reduzindo tempo e custos, satisfazendo tanto o construtor quanto o consumidor. E, para garantir 

que estes avanços não comprometam a qualidade das construções, deve–se sempre atender as 

normas vigentes, como a NBR 6118 (2014), que dispõe sobre os requisitos básicos exigíveis para 

projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, como também, a NBR 8953 

(2015), que classifica concretos para fins estruturais. No estudo do concreto armado, é importante a 

utilização de ferramentas que agilizem o processo e confiram maior precisão nos resultados. A 

utilização de ferramentas eletrônicas também pode auxiliar discentes de engenharia civil em seus 

estudos. Objetivo: Desenvolver uma ferramenta para dimensionar vigas prismáticas em concreto 

armado. Metodologia: Pesquisa em normas vigentes, desenvolvimento da ferramenta de cálculo 

em software para criação de planilhas, verificação de resultados comparando–os com os cálculos 

realizados manualmente. Resultado: Espera–se que esta ferramenta, através dos resultados 

obtidos, possa ajudar discentes e docentes no auxílio dos estudos de cálculos estruturais de vigas 

para o seu dimensionamento. Conclusão: O cálculo para dimensionamento de vigas exige certo 

tempo para ser efetuado. A ferramenta desenvolvida visa agilizar esta etapa, ou seja, garantir mais 

precisão e segurança para os discentes e docentes reduzindo o tempo necessário para os cálculos.  
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A importância das ferramentas da qualidade na indústria: Estudo de caso em uma indústria 
de injeção plástica 
 

Victor Martins Santos, Vitor Luiz Fanti, Fernanda Alves dos Santos, Fabio Ferreira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Engenharia, Gestão da Qualidade, Ferramentas da Qualidade 

 

Introdução: No contexto mundial com o mercado altamente competitivo é essencial estar 

preparado, devido ao alto nível de especialização exigido. Sendo assim, a permanente busca da 

melhoria contínua da qualidade torna–se um item fundamental para a gestão das organizações. 

Desenvolvimento de estudos e técnicas que objetivam a redução de desperdício e aumento da 

produtividade estão cada vez mais presentes nas empresas. A utilização das ferramentas da 

qualidade Fluxograma, Estratificação, Matriz GUT, Brainstorming, CEP (Controle Estatístico de 

Processo), Diagrama de Ishikawa e 5W2H apresentam uma visão real da situação existente na 

empresa e possibilitam a proposição de ações para sua correção. Objetivo: Identificar soluções 

para atender a conformidade dos produtos da empresa Plasmold Injeção Plástica e Ferramentaria, 

a fim de atender uma padronização especificada pela ISO 9001. Além disso, visa também 

apresentar as contribuições das ferramentas da qualidade utilizadas na identificação das ações 

para minimização dos defeitos. Metodologia: Utilizou–se pesquisa bibliográfica e exploratória, por 

meio de observação em campo, pesquisa quantitativa através da coleta de dados da ferramenta 

Folha de Verificação, com ênfase em identificação de defeitos nos monoblocos e tampas de 

plástico, ocorridos devido a possíveis falhas no processo de produção, resultando em perda de 

produtos ou em péssima qualidade. Resultado: Através das análises e estudos realizados, foi 

possível identificar ações de melhoria para a indústria foco deste trabalho. Estas ações possibilitam 

um controle maior do processo produtivo, tornando mais ágeis as ações para solução de 

problemas. Conclusão: Estas melhorias possibilitam uma maior competitividade para a empresa 

no mercado, uma vez que a indústria fornecerá produtos de melhor qualidade para seus clientes e 

com preços mais competitivos, que são possíveis através da redução dos custos devido a 

diminuição das perdas e falhas no processo produtivo. Apoio: UNIVALE.  
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Estudo de caso: recuperação de elementos estruturais em estação de tratamento de água 
 
Vitor Pereira Novaes, Anderson Caetano Gusmão, Almir Cleber Lacorte, Rondinelly Geraldo Pereira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: concreto, recuperação, impermeabilização 

 

Introdução: As Estações de Tratamento de Água são ambientes considerados agressivos ao 

concreto armado. Nestes locais existem diversos elementos deletérios ao concreto e a seus 

elementos estruturais e diversos trabalhos são voltados para sua recuperação e preservação, com 

o intuito de garantir que a estrutura continue sadia e em operação independentemente das ações 

agressoras ao concreto armado e suas estruturas. Objetivo: Propor um método de recuperação 

estrutural, manutenção e preservação dos elementos estruturais em uma Estação de Tratamento 

de Água. Metodologia: Para este estudo de caso realizaram–se visitas técnicas com a finalidade 

de verificar os pontos afetados e as patologias presentes na estrutura, assim como analisar de 

modo geral o estado de conservação e nível de deterioração dos elementos estruturais. Para 

diagnóstico e execução realizou–se estudo dos materiais e procedimentos. Resultado: Verificou–

se que a maneira mais eficaz de se recuperar e prolongar a viga útil desta estrutura será por meio 

da substituição das armaduras que apresentaram perda de seção por corrosão eletrolítica, 

lixamento e recuperação com argamassa polimérica estrutural de todos os elementos deteriorados, 

recuperação das juntas de dilatação, impermeabilização com resina de poliuretano no interior de 

todos os elementos de concreto responsáveis pelo transporte e armazenamento de água e 

aplicação de resina impermeabilizante a base de epóxi sob lajes e nas faces das vigas e pilares. 

Conclusão: Após trabalhos de recuperação dos elementos estruturais, a impermeabilização com 

resinas de poliuretano e epóxi garantirá maior durabilidade da estrutura em questão pelo fato de 

ambas as resinas possuírem alta resistência química e não permitirem a passagem do vapor 

d’água.  
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ST 19: Diálogos: políticas e ferramentas ambientais (Leis 12651/12, 12.305/10 e 11445/07) 

 

Análise da percepção sobre a problemática relativa aos resíduos sólidos urbanos revelada 
por moradores da Ilha dos Araújos, Governador Valadares, Minas Gerais 
 

Ana Paula Menezes Godinho; Daniel Luiz Rodrigues de Abreu; José de Sousa Costa Neto; 

Rayanne Luiza Lourenço de Jesus; Sabrina Miliano Queroz; Hernani Ciro Santana (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Gerenciamento, Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva 

 
Introdução: A conscientização e o conhecimento da população sobre a importância do bom 

gerenciamento dos resíduos sólidos contribuem para que as pessoas tenham atitudes que 

cooperem com a sustentabilidade desse processo. A consciência ecológica é importante para 

contextualizar a crise ecológica local e global dando oportunidades de se criar espaços que reflitam 

a relação harmônica homem–natureza. O trabalho será relacionado com a Lei 12.305/2010 – 

Política Nacional de Resíduos Sólidos através do conhecimento que um indivíduo tem que poderá 

servir, por meio de atitudes, para a melhoria do ambiente, quando se fala em coleta seletiva. 

Objetivo: Apresentar a percepção e o conhecimento sobre virtude e/ou problemas relacionados à 

coleta de resíduos sólidos no bairro Ilha dos Araújos em Governador Valadares. Metodologia: 
Pesquisa em campo. Resultado: Das pessoas entrevistadas, 100% acha que a coleta seletiva 

contribui positivamente com o meio ambiente, entretanto, o percentual das pessoas que separam o 

lixo de acordo com os dias da coleta é de 50%. Conclusão: O trabalho identifica a necessidade de 

difundir hábitos sustentáveis que promovam conhecimento sobre os resíduos sólidos no bairro Ilha 

dos Araújos em Governador Valadares. Identifica também a percepção dos moradores sobre coleta 

seletiva e se diante disso contribuem na separação do lixo de suas casas e realizam o descarte no 

dia correto colocando em prática atitudes para fazer da coleta seletiva uma prática real no bairro e 

na cidade em que residem. Apoio: UNIVALE.  
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ASCANAVI e sua gestão de resíduos sólidos urbanos em conformidade com a lei 
12.305/2010 
 

Daiane de Oliveira Cunha, Ludimila Rodrigues da Silva, Marcelo Athanázio Gomes, Adélia 

Rodrigues Silva, Hernani Ciro Santana (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Resíduos Sólidos, Associação, Reutilização, Lei 12.305/2010 

 
Introdução: Devido o excesso de resíduos descartados diariamente, o conceito de reciclagem e 

reutilização dos materiais tem tido uma grande relevância no âmbito mundial, com isto, as 

associações de materiais recicláveis, possuem grande importância nos setores social, ambiental e 

econômico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela lei 12.305/2010 impõe algumas 

diretrizes que as associações devem seguir, apresentando seus direitos e deveres, e as obrigações 

do Poder Público e das empresas privadas. Objetivo: Identificar se as práticas de gestão de 

resíduos sólidos urbanos da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva 

(ASCANAVI) de Governador Valadares estão em conformidade com as especificidades da Lei 

12.305/2010. Metodologia: Pesquisa descritiva cuja coleta de informações foi realizada através de 

entrevista, com associados e direção da associação, guiada por um questionário semiestruturado e 

referências bibliográficas. Resultado: Dos 50 associados, 32% responderam ao questionário. 

100% dos entrevistados não frequentam o aterro sanitário, 57,25% utilizam equipamentos de 

proteção individual e 93,75% desconhecem Logística Reversa. Conclusão: Os resultados obtidos 

demonstram que a Lei 12.305/2010 não está sendo cumprida em sua totalidade nesse 

empreendimento de materiais recicláveis, principalmente no que se refere à logística reversa, o que 

contribui para danos ambientais e sociais diretos, e quanto à utilização de materiais de segurança 

individual, colocando em risco a saúde. Apoio: UNIVALE.  
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Geobiologia: a ciência da edificação saudável 
 

Gilmara Tomáz Bitencourt, Adiléia Regina Dias Miranda, Juziane Aparecida Daros Trindade, 

Renata Aparecida Da Silva Figueiredo, Ilara Rebeca Duran de Melo (Orientadora) 

Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, habitação saudável, geobiologia, edifício enfermo, sustentabilidade 

 

Introdução: Com os avanços tecnológicos, as construções no meio urbano, estão sujeitas a uma 

poderosa e nociva contaminação eletromagnética. Estas radiações, somadas às já conhecidas 

radiações naturais da Terra, podem favorecer o aparecimento de diversas enfermidades nos seres 

vivos. Assim, no início do século XX, médicos europeus começaram a suspeitar que existia uma 

relação direta entre as casas e as doenças que acometiam seus moradores, logo passaram a 

estudar os casos de forma científica chegando à conclusão que o problema da edificação provinha 

de agentes externos, estes estudos comprobatórios são hoje a base do que se chama Geobiologia, 

ficando esta conhecida como a ciência da habitação saudável, que estuda o impacto das 

edificações sob a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde (OMS) concebe o termo 

Habitação Saudável partindo do pressuposto de que a habitação atua como um agente da saúde 

de seus moradores. De outro lado, descreve a “Síndrome do Edifício Enfermo” como a condição 

médica em que indivíduos adoecem sem razão aparente ao habitar ou trabalhar em um dado 

edifício. Objetivo: Investigar como os fundamentos da Geobiologia podem ser empregados na 

arquitetura para obter construções saudáveis. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa 

em artigos e livros de especialistas da área. Resultado: Há um desconhecimento ou uma 

mistificação do assunto, por algumas pessoas. Além disto, a arquitetura é vista e praticada por 

alguns apenas pelo seu caráter estético em detrimento de sua principal finalidade que é o bem–

estar humano. Os estudos da geobiologia apregoam que a saúde e o bem–estar dos seres vivos 

podem depender do local preciso de onde se vive e trabalha. Por isso, o arquiteto com 

conhecimento nesta área pode oferecer conselhos úteis sobre a perícia do terreno e do projeto que 

se pretende construir. Conclusão: Os conhecimentos da geobiologia podem auxiliar na construção 

de ambientes saudáveis propiciando qualidade de vida a seus habitantes.  
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Separação de resíduos, reciclagem e coleta seletiva: opiniões dos moradores da rua 12 da 
Ilha dos Araújos em Governador Valadares/MG 
 

Marcelo Guimarães França Júnior, Brian Fernandes, Jeferson Douglas, Rodrigo Vieira, Thadeu 

Porto, Hernani Ciro Santana (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Coleta seletiva, resíduos, separação 

 
Introdução: A coleta seletiva municipal representa grande parte do recolhimento dos resíduos 

sólidos urbano, e quando este é separado corretamente, o material a ser reciclável torna–se de 

maior qualidade. Objetivo: Mostrar como está sendo a retirada dos resíduos em parte do bairro Ilha 

dos Araújo – Gov. Valadares/MG, onde a coleta seletiva é realizada nas terças e quintas–feiras, e 

posteriormente destinado à ASCANAVI, onde é realizado o trabalho de triagem do material 

reciclável, e procura esclarecer e discutir ações, relacionadas à separação dos resíduos sólidos 

secos dos úmidos, por parte das pessoas entrevistadas. Metodologia: Coleta de dados e opiniões 

dos moradores do bairro por meio de questionário. Resultado: Foram obtidos os seguintes 

resultados através da pesquisa, 50% das pessoas entrevistadas separam os resíduos sólidos dos 

úmidos, e os outros 50% participantes da pesquisa não separam os seus resíduos, alguns 

afirmavam que essa separação é importante para uma possível reciclagem e outros moradores 

dizem que as coletas muitas vezes não são feitas de maneira adequada e não acreditam que há 

uma reciclagem eficiente feita na cidade. Todos concordam que a coleta seletiva é algo bom para o 

meio ambiente se sua finalidade for reciclagem. Conclusão: O retrato é de reflexão, 

conscientização e principalmente a necessidade de mudança atitudinal para que haja a separação 

de resíduos tornando possível e viável a reciclagem, que contribuirá para a conservação e proteção 

ao meio ambiente e com consequência aumento da qualidade de vida e redução do acúmulo de 

resíduos. Algumas opiniões e atitudes acabam agravando alguns problemas relacionados ao meio 

ambiente, pois onde poderia reciclar e haver separação, não há, pela mistura dos resíduos na hora 

da coleta. Apoio: UNIVALE.  
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Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde: Estudo de caso na Associação Santa 
Luzia em Governador Valadares – MG 
 

Rosiane Mercenes Sanches, Guilherme Gonçalves, Karol Rodrigues Soares, Érick Ribeiro Borges, 

Rinacimar Eller Ferreira Machado, Hernani Ciro Santana (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Coleta Residual, Resíduo Sólido, Serviços de Saúde 

 

Introdução: Os resíduos do serviço de saúde possuem altos riscos de contaminarem à saúde e ao 

meio ambiente. Assim sendo, é necessário um adequado gerenciamento para sua correta 

destinação. Para estudo de caso, a Associação Santa Luzia de Governador Valadares–Mg é 

analisada no seu processo de gerenciamento dos resíduos, tomando como base a lei vigente 

contida no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 12 305. Além de seus materiais, a Associação 

recebe resíduos de uma clínica odontológica e oncológica para armazenamento temporário interno, 

no que implica em maior diversidade de materiais contaminantes a serem gerenciados. Objetivo: 
Este trabalho tem por objetivo um estudo de caso analisando os processos de gerenciamento dos 

resíduos do serviço de saúde da Associação Santa Luzia, em Governador Valadares– Mg. 

Metodologia: Levantamento bibliográfico reunindo informações sobre as normas relativas ao 

gerenciamento de resíduos de saúde. Pesquisa de campo realizada na Associação Santa Luzia do 

município de Governador Valadares–Mg. Aplicação de questionário ao responsável pelo 

gerenciamento. Resultado: A Associação atendeu algumas exigências das normas pertinentes. Os 

materiais são gerenciados de forma adequada desde a segregação do material ao armazenamento 

temporário interno. A coleta é feita por uma empresa terceirizada capacitada e credenciada por 

órgão ambiental, dando uma destinação final segura para à saúde e ao meio ambiente. Porém, há 

falhas na capacitação dos funcionários para manejo dos resíduos, assim como EPI’S adequados 

para realização deste processo, prejudicando a segurança ocupacional. Conclusão: Apresentando 

o processo de Gerenciamento da Associação Santa Luzia em Governador Valadares–Mg, foi 

possível fazer uma comparação com as normas pertinentes de gerenciamento de resíduos de 

saúde, constatando que ela atende um dos requisitos, proteção do meio ambiente, porém deixa 

vulnerável a integridade física e saúde de seus funcionários.  
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ST 20: Manejo de Pragas e Conservação do Solo e da Água 
 

Eucalipto: herói ou vilão? 
 

Ana Karoline Ferreira Fernandes; Karollin Gomes Meireles Corrêia; Mattheus Augustho Ribeiro e 

Silva; Ronaldo Verly Filho; Sâmara Karyne Carrijo Silva; Renata Bernardes Faria Campos; Hernani 

Ciro Santana (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Solo, Análises, Floresta Plantada 

 

Introdução: O plantio de eucalipto é um assunto muito pertinente e pouco estudado na região 

Leste de Minas, visto que a opção, pelos proprietários rurais, por floresta plantada tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos. De forma geral, as características do solo mudam de acordo 

com a atividade empregada no mesmo, alterando sua capacidade de fertilização e, 

consequentemente, de produção. Objetivo: Analisar o solo de uma propriedade onde é realizado o 

cultivo do eucalipto, a fim de identificar possíveis impactos gerados no solo. Metodologia: Análises 

físicas, químicas e biológicas são essenciais para identificar as características do solo, visto que um 

amplo conhecimento de suas propriedades é de grande importância para auxiliar na ocupação e 

uso das terras, bem como qualquer atividade nela exercida. Resultado: Os resultados preliminares, 

através das análises de granulometria e umidade do solo, já nos apresentam a situação na qual o 

solo se encontra. De modo geral, o solo da propriedade analisada apresenta–se com 

características argilosas constituídas por partículas mais finas caracterizando–se como um solo 

mais compactável. Na área onde há o cultivo do eucalipto o solo apresentou um percentual de 

umidade mais elevada. As análises de densidade e permeabilidade, bem como as análises 

biológicas e químicas, servirão como complemento dos resultados obtidos. Conclusão: A partir dos 

dados obtidos pode–se concluir que o solo onde há o plantio do eucalipto apresenta boas 

condições para cumprir com eficiência sua função de produtividade, pois está agindo como 

cobertura vegetal protegendo assim, o solo. No entanto, destaca–se que um manejo adequado da 

atividade influencia diretamente na qualidade e estrutura do solo, bem como nos índices de 

produtividade. Apoio: UNIVALE.  
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Solos de pastagens: características e manejo 
 

Ana Karoline Ferreira Fernandes; Karollin Gomes Meireles Corrêia; Ronaldo Verly Filho; Sâmara 

Karyne Carrijo Silva; Mattheus Augustho Ribeiro e Silva; Renata Bernardes Faria Campos; Hernani 

Ciro Santana (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Pastejo, Análises, Solo  

 

Introdução: Governador Valadares/MG, até os anos de 1970, aparece como grande produtor de 

carne bovina destinada ao mercado nacional e à exportação. Apesar do declínio da importância da 

pecuária na década seguinte essa atividade ainda continua dominante na economia rural da região. 

Assim, foi a pecuária extensiva que definiu a forma dominante de uso e ocupação do solo. 

Objetivo: Analisar o solo, de uma propriedade, onde é realizada a atividade pecuária, a fim de 

identificar possíveis impactos causados no solo provenientes dessa cultura. Metodologia: Um 

amplo conhecimento das propriedades do solo é essencial para auxiliar na ocupação e uso das 

terras, bem como qualquer atividade exercida no mesmo. A partir disso, análises biológicas, físicas 

e químicas foram utilizadas para identificar as características do solo. Resultado: Os resultados 

preliminares, através das análises de granulometria e umidade do solo, já nos apresentam a 

situação na qual o solo se encontra. De maneira geral, o solo da propriedade apresenta–se com 

características argilosas constituídas por partículas mais finas caracterizando–se como um solo 

mais compactável. Na área onde encontra–se as pastagens, o solo apresentou um percentual de 

umidade menor. As análises de densidade e permeabilidade, bem como as análises biológicas e 

químicas servirão como complemento dos resultados obtidos. Conclusão: A partir dos dados 

obtidos pode–se concluir que o solo de pastagem apresenta condições regulares, não estando em 

condições para cumprir com eficiência sua função de produtividade, ficando a área de pastagem 

mais afetada com o escoamento superficial e, consequentemente, perdendo nutrientes devido às 

chuvas. Cabe ressaltar que um manejo adequado da atividade influencia diretamente na qualidade, 

produtividade e estrutura do solo. Apoio: UNIVALE.  
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Proposta de recuperação ambiental para uma encosta presente no IFMG – campus 
Governador Valadares 
 
Gabriel Laranjeira Dos Santos, Flávio Antônio Fernandes Alves, Diego Dantas Amorim (Orientador) 

Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG–GV 

 

Palavras–chave: Solo, Manejo do Solo, Técnicas de Restauração, Conservação do Solo 

 

Introdução: A clara intervenção do homem no meio ambiente vem apresentando cada vez mais à 

sociedade, a importância de utilizar de maneira adequada e consciente recursos naturais que 

podem se tornar escassos. Dentre esses, pode–se destacar o solo, que é parte essencial na 

geração de alimentos, não podendo, portanto, ser excluído de propostas que dizem respeito ao 

cuidado que se deve ter com o mesmo. No Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Minas Gerais campus Governador Valadares – IFMG/GV há uma encosta com vestígios de perda 

de solo por arraste de partículas. Objetivo: Com este trabalho objetivou–se apresentar alternativas 

de recuperação e restauração da área em questão, gerando uma discussão sobre as melhores 

alternativas a serem aplicadas no local. Metodologia: Como metodologia foi feita a caracterização 

geográfica e climática da área, elaboração de mapas de declividade e relevo, além da discussão 

sobre as técnicas mais apropriadas de conservação e restauração. Resultado: Notou–se a 

necessidade de utilização de técnicas de conservação visando a redução da velocidade do 

escoamento superficial, provocado pela declividade e precipitação (terraço tipo patamar), assim 

como, técnicas de restauração da flora considerando que o solo precisa de uma cobertura vegetal 

adequada para sua proteção (nucleação e aplicação de cobertura vegetal – leguminosas – em 

áreas com exposição do solo). Conclusão: Desta forma, conclui–se que dentre os principais 

resultados, existe a necessidade de primeiro executar técnicas de conservação, que ajudem a 

controlar a perda de solo e, em seguida aplicar técnicas de restauração para efetivar a proteção e 

cobertura da área.  
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Diagnóstico ambiental das nascentes que compõem os principais afluentes do ribeirão 
Queiroga, Itanhomi–MG 
 

Laís Caroline Cunha Lima, Diego Dantas Amorim (Orientador) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG–GV 

 

Palavras–chave: Adequação ambiental, Conservação da água, Produção de água, Proteção de 

nascentes 

 
Introdução: A água é um recurso natural fundamental à vida, visto que sem ela os seres vivos e o 

meio ambiente não existiriam. Segundo estimativas do Instituto Internacional de Pesquisa de 

Política Alimentar, até 2050 um total de 4,8 bilhões de pessoas estará em situação de estresse 

hídrico. Além de problemas para o consumo humano, esse cenário, caso se confirme, colocará em 

xeque safras agrícolas e a produção industrial, uma vez que a água e o crescimento econômico 

caminham juntos. Preservar e recuperar a vegetação do entorno das nascentes torna–se 

imprescindível para a manutenção da qualidade e quantidade da água do planeta. Objetivo: 
Estudar as nascentes que compõem os principais afluentes do ribeirão Queiroga, realizar um 

diagnóstico ambiental das condições de degradação da APP (Área de Preservação Permanente) 

de cada nascente, classifica–las de acordo com suas condições de degradação e propor técnicas 

de recuperação e conservação das APPs com o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade 

de água do ribeirão Queiroga. Metodologia: A partir de visitas in loco a cada nascente catalogada, 

realizar a coleta de dados pré–definidos, analisar e compreender os dados coletados, 

posteriormente classificar cada nascente e efetuar a proposição de técnicas para a recuperação e 

conservação da APP de cada nascente. Resultado: O trabalho encontra–se em desenvolvimento, 

portanto, faz–se inviável a apresentação de resultados consistentes sobre o mesmo. Conclusão: 
Espera–se com o trabalho despertar na sociedade a consciência sobre a importância da proteção 

às nascentes, tendo como consequência a sensibilização de produtores rurais para a implantação 

das técnicas de recuperação e conservação propostas, obtendo como resultado esperado e natural 

o aumento da qualidade e quantidade da água do ribeirão Queiroga.  
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Projeto de recomposição florestal do Parque Natural Municipal de Governador Valadares: 
Avaliação de monodominância da Aroeira – (Myracrodruon Urundeuva Allemão) para 
verificação da necessidade de intervenção 
 

Maria Carolina Magalhães Soares; Alex Junio Fonseca e Silva; Tércio Oliveira Pinto Costa; Maykon 

Dias Cezário (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Myracrodruon urundeuva, Monodominância, Recomposição florestal 

 

Introdução: O município de Governador Valadares – MG possui histórico de ocupação embasada 

nas práticas extrativistas acompanhadas de uma supressão indiscriminada de recursos vegetais e 

intensa exploração mineral desordenada, levando à perda da biodiversidade e a contínua 

degradação dos recursos naturais. Nesse contexto está inserido o Parque Natural Municipal, uma 

Unidade de Conservação, cujo um dos seus objetivos é a proteção dos remanescentes florestais e 

fauna no bioma Mata Atlântica. A área do parque abrange uma estreita e alongada faixa retangular 

de terreno ao longo da margem direita do rio Doce, quase ao pé do conjunto montanhoso do Pico 

do Ibituruna de área com extensão aproximada de 40 hectares. Objetivo: O projeto foi criado com 

o intuito de avaliar o estágio sucessional das áreas que apresentam monodominância por 

Myracrodruon ureundeuva Allemão (aroeira) e a necessidade de intervenção a ser realizada nas 

áreas de regeneração da Floresta Estacional Semidecidual, localizada na região do Médio Rio 

Doce no município de Governador Valadares, denominada Parque Natural Municipal. Metodologia: 
O levantamento florestal foi realizado pela medição de 11 parcelas divididas em área 1 e área 2, 

sendo 5 parcelas na área 1 e 6 parcelas na área 2, nas regiões norte e sul do parque, contendo 

200 m² cada parcela, onde os indivíduos arbóreos com circunferência altura do peito (CAP) ≥ 25 cm 

foram desconsiderados. Resultado: Nas áreas avaliadas verificou–se a monodominância da M. 

urundeuva que formam povoações quase homogêneas. Conclusão: Devido à falta de diversidade 

vegetal no local e às propriedades alelopáticas da aroeira inibirem a germinação de outras 

sementes, foi possível constatar a incapacidade de regeneração natural da área, sendo necessária 

intervenção humana, com a inserção de espécies nativas da Floresta Estacional Semidecidual, tais 

como Canafistulas e Sibipiruna, recuperando as características primárias do bioma em questão.  
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Diagnóstico de impactos ambientais relativos a atividades antrópicas às margens do 
Córrego Santo Antônio em Inhapim – MG 

 

Murilo Auter Tavares; Maykon Dias Cezário (orientador) 

Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Atividades Antrópicas, Córrego Santo Antônio, Degradação Ambiental 

 
Introdução: O artigo que ora se apresenta realiza investigação diagnóstica sobre os importantes 

impactos ambientais que a atividade humana vem imprimindo sobre o Córrego Santo Antônio, 

manancial que integra a bacia hidrográfica do Rio Caratinga – localizada na região leste do estado 

de Minas Gerais – por sua vez integrada à grande bacia hidrográfica do Rio Doce. O contexto que 

se apresenta é de um manancial de pequeno porte, localizado em uma região agrícola na qual 

ocorre uma grande utilização de produtos químicos, notadamente os utilizados nos cultivares de 

café e na produção hortifrutigranjeira, mas que é afetado principalmente pela contaminação por 

esgoto in natura que é despejada em suas águas. Considera–se que é um estado relevante por 

investigar um fenômeno sobre o qual o universo acadêmico ainda não abordou com a necessária 

atenção. Objetivo: Investigar cientificamente e diagnosticar o impacto das atividades humanas na 

degradação do Córrego Santo Antônio, incluindo também o prognóstico de suas consequências. 

Metodologia: Revisão bibliográfica e investigação in loco, com análise de amostras da água do 

córrego para constatação de suas propriedades físicas e químicas. Resultado: Os resultados 

encontrados apontam para um significativo nível de poluição nas águas desse manancial, levando 

à possibilidade de riscos importantes para a saúde da população local bem como de seus 

rebatimentos sobre a fauna e flora locais. Conclusão: As conclusões obtidas com a realização 

desse estudo diagnóstico indicam que ocorre grande degradação das águas do manancial 

investigado, com prognóstico de intervenção urgente para preservá–lo. Nesse sentido, o estudo 

conclui também que ocorre uma necessidade de mobilização por parte do poder público da própria 

população local.  
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Maturação de banana ‘prata anã’ com o uso de Etefon: estudo de caso 
 

Murilo Auter Tavares; Maykon Dias Cezário (orientador) 

Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Pesquisa Científica, Práticas Agrícolas, Maturação da Banana, Etefon 

 
Introdução: O artigo se apresenta como estudo de caso com recorte específico, focando nas 

metodologias utilizadas em práticas agrícolas com a utilização do insumo químico ETHREL 7202 – 

Chloroethylphosphonic acid (ETEFON) 720g/l (72% m/v) é um produto utilizado para homogeneizar 

a maturação e para antecipar a colheita. Apesar de não haver registro tem sido utilizado com 

sucesso na cultura de banana em diversas cultivares, prata, prata–anã, nanica e nanicão e banana 

da terra. O objetivo deste trabalho foi homogeneizar o amadurecimento da banana – ‘Prata–Anã’ e 

aumentar a sua vida útil, testando diferentes níveis do Chloroethylphosphonic acid (ETEFON). 

Objetivo: O objetivo do estudo é de observar e comprovar cientificamente os níveis ideais de 

aplicação do produto para conservação e maturação dos frutos investigados. O estudo pretende, 

portanto, analisar a eficiência do insumo, sua dosagem ideal de aplicação e efetividade em 

aumentar a vida útil do produto final, a banana “prata–anã” diminuindo a ação de microrganismos 

causadores de doenças. Metodologia: Revisão bibliográfica e investigação in loco. Resultado: O 

estudo alcançou resultados significativos que parecem indicar a dosagem ideal de utilização do 

Etefon (Chloroethylphosphonic acid) como insumo com funcionamento efetivo no processo de 

maturação da banana ‘prata anã’ aumentando a sua vida útil e diminuindo a ação de 

microrganismos causadores de doenças. Conclusão: As conclusões obtidas com a realização 

desse estudo de caso indicam que as utilizações de dosagens controladas do insumo são efetivas 

para a maturação e conservação dos frutos. Conclui–se também que há a necessidade de oferecer 

maior suporte aos produtores dessa cultura, o que pode trazer um impacto positivo sobre as 

atividades agrícola e sobre a economia da região.  
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Caracterização anatômica e histoquímica de dois cultivares de coentro – Coriandrum 
sativum l. – da região de Governador Valadares – MG 
 

Rafaela Aragosa dos Reis, Luciana Ferreira da Silva, Railda Souza de Carvalho, Raquel Leite dos 

Santos, Ivana Cristina Ferreira Santos (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Coriandrum sativum, Anatomia, Histoquímica, Metabólitos Secundários 

 

Introdução: A família das Apiaceae é de grande importância científica e econômica no mundo das 

plantas, no Brasil ocorrem cerca de 100 espécies. A anatomia e a histoquímica vegetal baseiam–

se, respectivamente, em cortes histológicos e reações cromáticas utilizadas no reconhecimento da 

natureza química das membranas e do conteúdo celular. Os compostos secundários são 

produzidos a partir de alguns intermediários do metabolismo primário. Objetivo: Este trabalho teve 

como objetivo realizar a caracterização anatômica e histoquímica de duas cultivares de coentro – 

Coriandrum sativum L. Metodologia: As plantas foram coletadas no Horto Botânico da UNIVALE – 

Universidade Vale do Rio Doce e devidamente fixadas em FAA. Para análise anatômica foram 

utilizadas folhas totalmente expandidas e fragmentos (1º ao 3º nó) do caule. A confecção das 

lâminas histológicas foi realizada a partir de secções transversais da lâmina foliar e do caule, à mão 

livre. Para os testes hitoquímicos utilizou–se Sudam IV (lipídios), Lugol (amido), Floroglucinol 

(lignina), Cloreto férrico (fenóis) e Reagente de Dittmar (alcaloides). Resultado: As secções 

histológicas permitiram a caracterização anatômico–foliar onde observou–se que nas folhas e nos 

caules a epiderme é unisseriada, cuticularizada e com estômatos na face abaxial. Os testes 

histoquímicos revelaram a presença de alcaloides e ausência de terpenos e fenóis. Conclusão: A 

caracterização anatômica auxilia na identificação da espécie e auxiliam em estudos fisiológicos, 

taxonômicos e ecológicos. Os resultados da análise histoquímica estimulam a realização de 

estudos mais aprofundados para identificar e quantificar os compostos dessas e de outras classes 

de metabólitos. Apoio: UNIVALE.  

 

rafaella_aragosa@hotmail.com 

 

 

 

319 
 



 
 
Melhorias nos processos produtivos de uma fábrica de ração: diagnóstico e prognóstico 
 

Rafaela Leite Carvalho; Aline Amélia Gomes Leal; Alice da Costa Duarte; Rosilene Oliveira Gomes 

Barreto; Wanderson Luiz de Paula; Imirene Lodi dos Santos (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Otimização de Processos, Fábrica de Ração, Máquinas Agrícolas 
 

Introdução: O PIB do agronegócio mineiro tem expectativa favorável de crescimento para o ano de 

2016, ele representa a soma das riquezas do setor de quatro grupos: produção básica, setor de 

serviços, indústria, e de insumos. O crescimento na produção agropecuária reflete positivamente no 

segmento da agroindústria. A atividade pecuária está ligada à nutrição dos animais, pois o gado 

responde àquilo que come. Se o produtor rural busca resultados mais rápidos para o aumento da 

produtividade, uma alternativa é fazer a complementação alimentar do rebanho com ração. Neste 

contexto, a fabricação de ração se depara com o desafio da alta procura de rações, tornando a 

otimização dos processos produtivos um ponto relevante a ser analisado para suprir as demandas. 

Objetivo: Apresentar propostas de melhorias para os processos produtivos das fábricas de rações. 

Metodologia: Avaliação de máquinas agrícolas existentes e pesquisa em artigos e documentos. 

Resultado: A implementação de novos maquinários fabris são medidas complexas e seu êxito está 

relacionado a um planejamento estratégico bem elaborado. A aglutinação dos esforços de todos os 

colaboradores determina o desempenho da remodelagem industrial. Conclusão: O panorama de 

crescimento do agronegócio mineiro permite uma oportunidade única para as agroindústrias, o 

momento é ideal para mostrar a capacidade produtiva do estado, quer seja no suprimento e 

qualidade de ração ofertada, quer seja na linha tecnológica de produção.  
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Assoreamento na microrregião de Governador Valadares–MG 
 

Wagner Moreira de Oliveira, Vitor Moreira Pinto de Souza, Wellington Nei Sérgio Teixeira, Marcus 

Vinícius de Carvalho Souza, Maykon Dias Cezário (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: assoreamento, degradação de pastagens, pastagens degradação 

 

Introdução: É de fundamental importância criar um meio de incentivo aos pecuaristas da 

microrregião de Governador Valadares para obedecer a legislação ambiental, respeitando a 

Reserva Legal e conservando nascentes e áreas de Preservação Permanente, e cuidar de suas 

pastagens sem acúmulos excessivos de animais por hectare e aplicando também novas 

tecnologias e formas de manejo para as suas pastagens. Objetivo: Discutir com os pecuaristas a 

visão da degradação dos pastos e matas na microrregião que está acarretando assoreamento nos 

afluentes e consequentemente no Rio Doce, principal rio de nossa região. Metodologia: A 

pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como didática, isto porque com dados 

pesquisados em mãos, será fácil explicar para o interessado em questão. Mostrar para o produtor 

rural a importância de recuperar áreas degradadas. Chamar atenção para pequenos, médios e 

grandes donos de propriedades para esta questão. Resultado: Levando–se em consideração 

esses aspectos, procurar informar aos proprietários de terras e mostrar que o investimento nas 

pastagens tem retorno e é um investimento a longo prazo pensando na sustentabilidade e no meio 

ambiente. Conclusão: A informação para o desenvolvimento sustentável pode contribuir para 

mudanças de postura, não só pensando na natureza, mas também no resultado financeiro da 

atividade rural. Considera–se importante o acesso às informações e estímulos às reflexões 

motivadoras de pessoas comprometidas com o território em que vivem.  
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ST 21: Território da Arte em um Espaço Multinatural 
 

Todo arquiteto tem que projetar uma cadeira 
 

Adiléia Regina Dias de Miranda, Daniel Rodrigues Mendes, Thamiris da Silva Duarte, Viviane 

Mayer, Edileila Maria Leite Portes (Orientadora) 

 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, Design, Mobiliário, Cadeira 

 
Introdução: Existe uma estreita relação entre grandes arquitetos e o design de mobiliário, 

especialmente no design de cadeiras. Muitos deles projetaram cadeiras como forma de extensão 

de sua arquitetura, sendo reconhecidos internacionalmente como ícones do design. Estas cadeiras 

tornaram–se clássicas e são largamente utilizadas nos projetos de arquitetura de interiores. A partir 

da ideia de que na história de vida dos arquitetos, “todo arquiteto tem que projetar uma cadeira”, o 

grupo envolvido no projeto se sentiu estimulado a pesquisar sobre a criação da cadeira ao longo da 

história. Objetivo: Projetar uma cadeira enquanto objeto de arte, que expresse uma estreita relação 

entre a sua forma e a sua função, vinculando–a à cultura na qual está inserida. Metodologia: 
Revisão bibliográfica e iconográfica em artigos, livros e documentos sobre a história, as normas 

ergonômicas, a forma/função e os materiais utilizados na criação de uma cadeira. A partir deste 

estudo preliminar, será realizado esboços esquemáticos de cadeira e, como produto final, a 

produção de um protótipo deste objeto. Resultado: Como resultado parcial, percebe–se que a 

história do mobiliário se confunde com a evolução do “modus vivendi” do ser humano, permitindo 

uma percepção de sua organização em sociedade. É possível conhecer uma cultura, uma 

sociedade e seus valores a partir dos estudos dos seus objetos, neste caso, do seu mobiliário 

tornando possível fazer uma leitura do mobiliário por estilos e períodos seguindo os grandes 

movimentos da história da arte e que muitos arquitetos projetaram cadeiras que dialogam com a 

arquitetura praticada por eles. Conclusão: O projeto encontra–se na primeira fase, mas já foi 

possível perceber que mesmo o móvel tendo como função suprir necessidades humanas, sempre 

significou poder e status, sendo o ícone máximo dessa expressão, o trono.  

 

ardm2013@gmail.com 

 

 

322 
 



 
 
Migração e cultura: uma experiência na cidade de Ipatinga – MG 
 

Adilson Mariano de Jesus Santos, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Arte, Migração, Ipatinga 
 

Introdução: A cidade de Ipatinga/MG, localizada na região metropolitana do Vale do Aço, possui 

inúmeros espaços culturais e movimenta anualmente cerca cinco milhões de Reais, principalmente 

através das leis de incentivo à cultura nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal. Em virtude de seu 

processo de formação territorial, grande parte de seus moradores vieram de outras regiões 

motivadas pelo desenvolvimento econômico em um processo migratório, desenvolvendo uma dada 

hibridez cultural. Objetivo: Identificar as correntes migratórias que influenciaram na formação 

artística e cultural de Ipatinga; Identificar as principais influências culturais e artísticas presentes no 

território de Ipatinga. Metodologia: Pesquisa exploratória e bibliográfica descritiva sobre migração 

envolvendo os principais conceitos de push e pool e as teorias clássicas de migração. Pesquisa 

quantitativa utilizando–se dados secundários fornecidos pelo Departamento de Educação e Cultura 

(DPC) do município de Ipatinga. Resultado: Os dados secundários indicaram a existência 424 

artistas cadastrados, atuantes nas áreas de teatro, dança, música, artesanato, artes visuais, 

literatura, cinema e produtores culturais, amadores e profissionais. Dentre estes, 59 apresentaram 

dados identificando a naturalidade, pois esta informação não era obrigatória. Para ampliar a 

amostragem conciliou–se os dados do cadastro com os projetos apresentados na Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura de 2015, ampliando–a para 134, dos quais 74 possuem origem em outra região 

enquanto que 60 são nativos do município de Ipatinga. Conclusão: Uma vez que mais que 50% 

destes artistas cadastrados são oriundos de outra região, pode–se inferir a influência de migrantes 

no processo de formação cultural e artístico o que pode explicar a formação hibrida da cultura. 

Campo fértil para novas experimentações nas artes contemporâneas, o que pode ser verificado nos 

projetos apresentados para a lei de incentivo municipal no período de 2012 a 2015.  
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Multiterritorialidade da arte nas ruas do centro de Ipatinga – MG 
 

Adilson Mariano de Jesus Santos, Patrícia Faco Genovez (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Arte, Território e multiterritorialidade 

 

Introdução: A compreensão da configuração da arte no centro de Ipatinga evoca um diálogo 

interdisciplinar entre geógrafos, filósofos, historiadores e artistas para melhor compreensão do 

espaço da rua e sua utilização. A manifestação artística, nesse sentido se expressa por meio de 

uma multiterritorialidade que se estende pelas ruas movimentadas, entremeadas pelo comércio em 

ebulição e por diferentes tipos de transeuntes que dão forma e movimento às ruas do Centro de 

Ipatinga. Objetivo: Estabelecer diálogo entre a arte e os espaços das ruas do centro de Ipatinga, 

permitindo compreender a configuração desta multiterritorialidade. Metodologia: Pesquisa 

Exploratória, bibliográfica descritiva e qualitativa propondo uma discussão interdisciplinar sobre a 

cidade, o bairro e a rua, buscando comparativos que permitam compreender a multiterritorialidade 

da arte nas ruas do centro de Ipatinga. Pesquisa observacional dos eventos relacionados a arte no 

território do centro da cidade industrializada, de Ipatinga, desenvolvendo uma cartografia da arte 

neste território. Resultado: Diversos autores entre geógrafos, historiadores, antropólogos, filósofos 

e artistas, apresentam facetas distintas e às vezes próximas sobre a cidade, o bairro e a rua 

possibilitando melhor compreensão deste território em uma perspectiva da arte e sua 

multiterrialidade, na forma de artesanato, pirotecnia, grafitagem, cênica, música e outras que 

relembra a heterotopia de Foucault. Conclusão: Mesmo com todos os entraves para que a arte se 

manifeste nestes espaços alternativos, ela permanece desde os períodos coloniais como uma 

forma de resistência aos processos burocráticos da lei de incentivo e a margem das normas e 

convenções eruditas que assolam os espaços apropriados como museus, galerias e teatros em 

uma liberdade criativa e autônoma.  
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Artesanato tradicional como produto das relações fenomenológicas da paisagem  
 

Amanda Beraldo Machado; Carla Paoliello  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Fenomenologia; Paisagem; Artesanato 

 
Introdução: A fenomenologia busca a análise consciente, de modo subjetivo ou objetivo, da 

compreensão das experiências dos seres no espaço. Os indivíduos passam a ter consciência do 

mundo vivido, propiciando novas interações com meio e com outras sociedades, resultando em 

interferências na paisagem. Neste processo, as simbolizações corporais destas interações são 

percebidas e podem ser analisadas, através dos movimentos, ações, gestos e por produtos, como 

o artesanato. São materializações da relação entre o corpo e o meio, expressando a identidade, 

referências culturais e as interferências da paisagem. Esta é absorvida, influenciando a identidade 

pessoal e/ou de um grupo, sendo simbolizada corporalmente. Com ela, produz–se artefatos, como 

o artesanato, que podem ser analisados como produto do hábito corporal. Objetivo: Analisar o 

artesanato como produto do hábito corporal, decorrente de uma imersão e vivência espacial do 

artista. Metodologia: Pesquisa interdisciplinar para revisão bibliográfica de artigos e livros. 

Resultado: Percebe–se que o artesanato tradicional reforça os laços comunitários e territoriais, 

além de materializar a identidade de um determinado grupo. A sua relação com a paisagem, 

enquanto lugar de criação atua como determinante na escolha dos instrumentos de trabalho e das 

matérias–primas. Já a paisagem enquanto território vivido propicia a consciência e tradução dos 

sinais – significantes e significados existentes na localidade e das técnicas usadas. Conclusão: 
Cada produto é uma narrativa da vivencia do corpo em um espaço, que desenvolvido 

sistematicamente geram hábitos, um modo de fazer apreendido corporalmente. Se a técnica do 

hábito é desenvolvida considerando–a como uma arte, como a simbolização de uma identidade, e 

aprimorada, poderá gerar novos produtos e simbolizações dessa relação.  
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Arte e Arquitetura: símbolos, significados, sentidos e conexões na obra de Frank Gehry 
 

Bernardo Paschoal de Oliveira Almeida 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arte, Arquitetura, Símbolos, Frank Gehry 

 
Introdução: A arquitetura moderna procurou simbolizar, assim como a arte, o pensamento da nova 

sociedade e todo o seu dinamismo ao empregar técnicas e adaptar funções às novas necessidades 

da vida. Portanto, partindo da premissa que Arte e Arquitetura se relacionam desde tempos 

imemoriais, este trabalho propõe a discussão dessa visão na produção arquitetônica 

contemporânea a partir da obra do arquiteto Frank Gehry. Objetivo: Diagnosticar, estudar e 

analisar os símbolos, os significados, os sentidos e as conexões entre Arte e Arquitetura na obra do 

arquiteto Frank Gehry. Metodologia: Pesquisa através de revisão bibliográfica e iconográfica 

fazendo a correlação entre Arte e Arquitetura. Resultado: A arquitetura contemporânea mostra a 

versatilidade que o espaço pode ter, assumindo infinitas funções, inclusive, de obra de arte. A 

liberdade plástica alcançada a partir do modernismo, tanto em questões ideológicas quanto por 

meio dos materiais e técnicas, buscou cada vez mais, encontrar o homem e a natureza. Frank 

Gehry demonstra a importância da expressão estética em suas obras, convidando os observadores 

a apreciarem e a se apropriarem dos espaços. Como referência, tem–se o museu Guggenheim 

Bilbao que, com sua forma abstrata e excêntrica, leva o expectador a se perguntar se é uma 

arquitetura escultural ou uma escultura arquitetônica. Nesta obra, ao utilizar a superfície escamada 

do titânio, Gehry traduz de forma abstrata, símbolos com significados, entre eles, predomina figura 

do peixe, apropriando de curvas suntuosas remetendo a flexibilidade e perfeição deste animal. 

Conclusão: As expressões artísticas nas obras arquitetônicas de Frank Gehry contribuem para que 

o expectador possa se apropriar dos espaços urbanos uma vez que elas traduzem, por meio dos 

símbolos presentes nas mesmas, a vida e a sociedade de seu tempo. Nessa linha, a obra de Frank 

Gehry, na produção arquitetônica contemporânea trazem símbolos, significados e sentidos que 

conectam essas duas áreas.  
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Códigos de conduta e interações humanas expressadas na Arte: uma visão antropológica 
 

Edileila Maria Leite Portes 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arte, Antropologia, Cultura, Natureza, Território 

 
Introdução: A busca pela compreensão das formas de expressão que caracterizam uma 

determinada sociedade pode ser encontrada nos próprios códigos de conduta e nas interações 

humanas que a caracterizam. Nesse sentido, enxergar a cultura como “uma teia de significados” – 

na proposição de Geertz – e a antropologia como uma forma de compreender tais significados, traz 

subsídios para vincular os conceitos de identidade aos de alteridade, de natureza aos de cultura e 

os de território, aos de territorialização e desterritorialização, uma vez que a Arte, como forma de 

expressão da natureza e da cultura de um povo, por ser identitária contrapõe–se, pela alteridade, 

expressão de outras sociedades, podendo demarcar um espaço, teritorizalizando–o. Objetivo: 
Permitir novas reflexões sobre o conceito Arte. Metodologia: Pesquisa etnográfica, utilizando de 

observação direta e participante. Resultado: “Extração” do conteúdo simbólico da Arte, como ação 

que caracteriza um fenômeno social, direcionando para a busca da compreensão dos valores, 

sentidos, significados dessa forma de expressão que, por sua vez, só podem ser compreendidos 

quando percebido, de uma forma mais ampla, as ações que caracterizam a tal sociedade, conforme 

propõe a teoria weberiana. Conclusão: Enquanto reflexão, tal resultado direciona para os vínculos 

entre espaços geográficos e espaços simbólicos. E, é neste sentido que acreditamos ser 

necessário utilizar – para a compreensão da Arte como forma de expressão de conduta e 

interações de uma sociedade – uma visão antropológica, o que pode trazer, por sua vez, a 

compreensão do território simbólico e das territorialidades que o compõem.  
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Um rio de palavras e imagens 
 

Edileila Maria Leite Portes, Julianna Silva Gloria 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Rio Doce – Palavra – Crônica – Cordel – Imagem 

 
Introdução: Desenhar um texto. Esta foi nossa proposta aos alunos do curso de Letras e de 

Pedagogia da UNIVALE nas oficinas de construção de crônicas e de cordéis e de produção de 

imagens, por meio de desenhos, do Rio Doce. Neste sentido, a criação de uma fotografia do 

cotidiano, de uma imagem xilografada em palavras que traduzissem impressões, sentimentos 

comungados, identidade alterada e pertencimento transformado em relação ao nosso rio que 

sofrera com a tragédia ecológica sem precedência, foi a tônica deste projeto. Objetivo: Produzir 

textos – crônicas e cordéis – que traduzissem o cotidiano e criar desenhos que expressassem os 

sentimentos advindos dessas produções. Metodologia: Na primeira etapa foram propostos 

encontros onde os alunos puderam escolher o que dizer, como dizer e para quem dizer, 

construindo cenas expressas em palavras, o que gerou a produção de textos em forma de crônicas 

e cordéis; na segunda etapa, a interlocução com a área de artes visuais, permitiu a criação de 

imagens que expressassem os sentimentos adventos dos textos produzidos. Resultado: A 

exposição de textos e desenhos que apresentamos neste simpósio é fruto desse trabalho criativo, 

expressivo e de uma riqueza singular. Conclusão: Nesse processo de busca de interlocução, 

houve um aprofundamento nos elementos que compõem a textualidade do escrito e das imagens, o 

que permitiu aos alunos se descobrirem autores de suas ideias: descobriram que têm uma razão 

para dizer aquilo que pensam, seja através de palavras ou de imagens.  
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Art Nouveau e sua relação com a arquitetura 
 

Iaminne Rodrigues Pereira, Edileila Maria Leite Portes  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Modernismo, Art Noveau, Arquitetura  

 

Introdução: O Modernismo ganhou força a partir da 1ª Revolução Industrial, em 1750, e trouxe 

inúmeros impactos na conjuntura social, política e econômica da Europa. O êxodo rural, o excesso 

da mecanização do trabalho entre outros fenômenos, contribuiu para um enorme contingente 

populacional nos grandes centros urbanos, acarretando uma configuração nos modelos de cidades, 

ou seja, uma nova Arquitetura. Nesse sentido, no interior do Modernismo, surgem vanguardas 

artísticas, entre elas o Art Nouveau, estilo de arte vinculado à arquitetura, de origem burguesa, que 

se preocupou em ornamentar grandes centros urbanos como forma de amenizar os impactos da 

“deprimente paisagem da cidade industrial” (ARGAN, 2001). Objetivo: Analisar o papel estético, 

social e funcional do Art Noveau como estilo de Arte e de Arquitetura. Metodologia: Pesquisa 

bibliográfica a partir do livro Arte Moderna: Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos de 

Giulio Carlo Argan (2001), desenvolvida na disciplina Teoria da Arquitetura e do Urbanismo. 

Resultado: O Art Nouveau tem a função estética decorativa e funcional na Arquitetura. Traz como 

características o naturalismo com presença de flores e animais, influenciada pela cultura japonesa, 

perpassada pelos arabescos lineares e cromáticos, utilização de tons frios e transparentes, 

negação do equilíbrio simétrico. Conclusão: Por se tratar de uma “arte frívola”, o Art Noveau 

contemplou a poucos já que fora financiada pela burguesia. Desse modo, verifica–se que ao 

mesmo tempo que conseguiu atingir a sua funcionalidade, não passou de uma mera utopia social, 

uma fuga da realidade industrial, cuja problemática tem seu cerne em meados do século XVIII.  
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A Arteterapia no Autocuidado para Profissionais da Saúde e Comunidade 
 

Isolda de Cerqueira Cruz; Maria Socorro de Menezes; Cristiane Jaeger de Oliveira; Cláudia Paulina 

Maciel de Oliveira Passos 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Secretaria de Saúde de Governador Valadares 

 

Palavras–chave: Arteterapia. Autocuidado. Atenção Básica à Saúde. Qualidade de Vida 

 

Introdução: A arteterapia é vista como uma terapia de promoção, preservação e recuperação da 

saúde. Facilita o processo de criação e de exteriorização de conteúdos inconscientes possibilitando 

uma ampla transformação dos sujeitos. Assim, sua utilização vem se expandindo em diversos 

espaços sociais como, por exemplo, na Atenção Básica à Saúde favorecendo a melhoria na 

qualidade de vida dos profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: 
Estimular a prática de autocuidado entre os profissionais de saúde e comunidade. Metodologia: Os 

profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família Carapina 2/Santa Efigênia de 

Governador Valadares MG e usuários cadastrados nas mesmas, participaram de encontros 

semanais com duração de duas horas cada, sendo uma semana, produção artística e outra, 

momento reflexivo. Essa atividade iniciou em maio de 2015 facilitada pelas profissionais da 

Psicologia, Serviço Social e Saúde Bucal. Resultado: A vivência nos encontros propiciou aos 

usuários e profissionais da saúde oportunidade para expressar suas dificuldades pessoais no 

ambiente familiar e no trabalho, tornando–os mais motivados para o autocuidado e mais 

habilidosos nas relações sociais e geração de renda. Observou–se redução no nível de ansiedade, 

maior compreensão dos seus sentimentos, melhoria na autoestima e qualidade de vida Conclusão: 
A Arteterapia na Atenção Básica à Saúde permite trabalhar percepções particulares e identitárias 

que em suas convergências e contradições estimulam a prática de autocuidado e redução de 

conflitos intra e interpsíquico entre os profissionais da saúde e comunidade.  
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O funk como manifestação cultural e artística no Brasil contemporâneo: considerações 
sobre a indústria massificadora da arte popular 
 

Janilson Dias da Silva, Eduardo Junio Braga de Souza, Willian Rocha de Moura, Carlos Tadeu Lira 

Vieira (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Funk, Cultura de Massa, Indústria Cultural 

 
Introdução: Espera–se com presente pesquisa traçar uma análise do funk, uma manifestação cultural e 

artística do Brasil contemporâneo, apresentando a sua trajetória como arte marginalizada por originar–se à 

margem da sociedade e alcançar um grande status como movimento da cultura massificada pela indústria 

cultura. Objetivo: Compreender o funk como estilo musical e identificar sua semelhança com outros 

movimentos artísticos culturais e destacar as construções simbólicas desta manifestação e o que 

elas dizem sobre a cultura brasileira contemporânea, ressaltando a influencia da indústria cultural 

sobre essas artes. Metodologia O trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa 

fenomenológica, materiais produzidos por especialistas como Ecléia Bosi (1972), os frankfurtianos 

Walter Benjamin (1936), Max Horkheimer (2006), Theodor Adorno (1977), pois suas pesquisas se 

relacionam com o tema proposto. Através de pesquisa bibliográfica analisaremos os funks antigos e 

atuais para correlacionar os estudos com as mudanças causadas pela indústria cultural nas 

músicas. Analisarmos o atual e antigo para que consigamos entender esse fenômeno da 

massificação. Resultado: Após análises do material colhido e das pesquisas realizadas, espera–se 

que o trabalho resulte em uma maior compreensão desse estilo musical no Brasil, como movimento 

cultural análogo a outros movimentos artísticos contemporâneos. Deseja–se compreender as 

construções simbólicas deste movimento e o que elas dizem sobre a cultura brasileira, fazendo 

assim, perceber a ascensão do funk como cultura popular marginalizada até torna–se cultura de 

massa que mantém suas características singulares. Conclusão: O funk hoje em dia tornou–se uma 

arte altamente propagada no Brasil, à vista disso esperamos conseguir compreender os 

mecanismos que levaram essa arte, antes marginalizada, à ascensão dos dias atuais e as 

mudanças que levaram a perca de sua essência ao passar por esse processo.  
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Da obra “Pai contra mãe” para o filme “Quanto vale ou é por quilo”: um olhar sobre a 
adaptação como fenômeno social e cultural 
 

Karine de Sousa Faustino, Ihadina Tawana Duarte, Ariele Cristine do Nascimento, Carlos Tadeu Lira 

Vieira (Orientador) 

Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Adaptação, Fenômeno social e cultural, Literatura, Cinema, Escravidão 

 

Introdução: Adaptações de obras literárias para o cinema são presentes na atualidade, fazem 

parte da cultura da sociedade desde a antiguidade e mesmo sendo um tema ainda que comum, a 

adaptação possui concepções teóricas complexas, pois envolve um processo de recriação amplo, 

constituído por dupla natureza: o processo e o produto. Aliado a essa complexidade, as adaptações 

carregam em si a ideia de estigma e estereótipo de obra secundária inferior a obra original. 

Objetivo: A partir do fenômeno social, compreender o termo adaptação a partir da discussão e 

análise das diversas concepções sobre esse processo, verificando os aspectos culturais presentes 

na transposição de obras literárias para o cinema. Metodologia: O trabalho será realizado por meio 

de pesquisa bibliográfica, com base em autores da área da adaptação como Hutcheon (2011), 

Jacobson (1969), Plaza (2008), Stam (2005) entre outros. Utilizando quadros comparativos entre a 

obra "Pai contra mãe" de Machado de Assis e o filme "Quanto vale ou é por quilo?" de Sergio 

Bianchi, o trabalho será desenvolvido ainda considerando marcadores como: os elementos 

escravidão, linguagem, imagem–movimento e os elementos da narrativa: tempo, espaço, discurso, 

narrador, personagem. Resultado: Neste sentido o trabalho pretende apresentar uma discussão 

mais ampla sobre o processo de adaptação de obras, desmistificando estigmas e estereótipos 

acerca da transposição de obras literárias para o cinema, bem como demonstrar a importância 

desse processo como fenômeno social e cultural. Conclusão: A amplitude do processo de uma 

adaptação será de mais fácil compreensão à medida que explorar e se propuser a discutir todos os 

conceitos envolvidos, a partir de uma comparação elaborada, explorando questões fundamentais 

como os estereótipos e os estigmas criados socialmente e culturalmente ao longo da história, 

identificados e revelados no âmbito da recriação de uma obra.  
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Do luto à produção estética 
 

Maria Portes Santana 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Produções estéticas, Luto, Corpo, Imagem, Fruição 

 
Introdução: A intrigante relação que se estabelece, a partir de uma dolorosa perda, entre o objeto 

amado que se foi e a necessidade de substituí–lo, reequilibrando e reconfigurando a nova 

realidade, por meio da criação de novos objetos que são vistos, neste estudo, como produções 

estéticas, é a proposta deste trabalho. Tais produções serão analisadas, portanto, pelo viés 

artístico, relacionando memória e matéria, isto é, corpo e imagem. Objetivo: Investigar e analisar 

as produções estéticas desenvolvidas a partir do luto, construindo um diálogo entre a obra 

freudiana – que aborda as dimensões psicanalíticas – e a barthesiana, enquanto experiência que 

encara a realidade frente à perda. Metodologia: Investigação e análise das produções estéticas de 

Annie Leibovitz e Sophie Calle, construídas a partir do luto, apoiando–nos em Freud na obra Luto e 

Melancolia (1917); em Roland Barthes, nas obras A Câmera Clara (1948) e Diário de Luto (2009); 

em Maurice Blanchot em o Espaço Literário (1987), em Didi – Huberman em O que Vemos, O que 

nos Olha (1998); em Maurice Halbwachs em A memória Coletiva (1968); Henri Bergson em Matéria 

e Memória (1990); Michael Pollak em Memória, Esquecimento, Silêncio (1988) e Ecléa Bosi em O 

Tempo Vivo da Memória: ensaios de psicologia social (2003). Resultado: Indissociavelmente 

envolvidos, a representação imagética, literária, corpórea ou musical é a materialização dos 

sentidos. Conclusão: Nessa possibilidade, a Arte cumpre sua tarefa simbólica de reintegrar o 

“outrora” com o “agora”, a “ausência” com a “presença”. Transformar a dor da perda em produção, 

apreender o objeto que se foi através da Arte, tem sido um dos caminhos percorridos por quem 

necessita reconfigurar e reequilibrar a nova realidade. Seja pela imagem, pela literatura, ou mesmo 

por tantas outras formas de manifestação artística, reaprende–se a viver, pois é reservado um 

momento de fruição através de experiências estéticas.  
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Dinamismo artístico e cultural nas Cidades Criativas 
 

Natália Almeida Brito Cardoso, Patrícia Falco Genovez (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Urbanismo, Cidade Criativa, Criatividade, Arte, Cultura 

 
Introdução: Cidades Criativas é um conceito ou movimento iniciado ao final dos anos 1980, a 

princípio com um enfoque na cultura, artes e planejamento cultural, recursos culturais e indústrias 

culturais. Concebe a ideia de que as cidades têm como desafio a convivência de uma grande 

diversidade e diferença entre os seus habitantes que necessitam ou almejam viver num ambiente 

sustentável, economicamente viável e culturalmente diversificado. Objetivo: Discutir o conceito de 

cidades criativas em diálogo com os Estudos Territoriais numa perspectiva culturalista. Avaliar as 

relações que os cidadãos tecem nas territorialidades conformadoras de territórios dentro de 

cenários urbanos diversificados engendrados pela arte e cultura. Estabelecer um diálogo da 

criatividade individual como uma nova forma de capital e moeda das cidades. Metodologia: A 

pesquisa, em desenvolvimento, tem como base a pesquisa bibliográfica, enfocando aspectos 

teórico–conceituais e estudos de casos já consolidados na literatura específica. Resultado: 
Cumprida a primeira fase da pesquisa bibliográfica constata–se que para promover a criatividade 

dos indivíduos das cidades, é preciso tirar proveito da história e cultura dos lugares. Do ponto de 

vista teórico, a bibliografia levantada sugere que a criatividade ajuda em um processo de 

descoberta por meio da capacidade flexível de imaginar possibilidades, conceber e originar 

conceitos e ideias para concretização de estratégias. Ela possibilita o potencial para o 

desenvolvimento artístico, econômico e cultural das cidades. Conclusão: O trabalho encontra–se 

em fase de levantamento de dados e revisão bibliográfica, entretanto, aponta indiciariamente para 

compreender como o dinamismo artístico e cultural das cidades criativas tecem um novo ambiente 

urbano, configurando uma renovação urbana a partir da criatividade, que é um método de 

exploração de recursos locais, simbólicos ou reais, a fim de desenvolvê–los e promovê–los.  
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A relação entre os conceitos Economia Criativa e Cidades Criativas 
 

Simone Rosa Amâncio Costa, Adiléia Regina Dias Miranda, Aline Aparecida da Silva, Patrícia Falco 

Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, Economia Criativa, cidade Criativa, sustentabilidade 

 

Introdução: Em 1994, na Austrália, surge o conceito de economia criativa, originado do termo 

indústrias criativas, inspirado no projeto Creative Nation. Este conceito é novo, e ressalta como o 

trabalho criativo é importante, com sua contribuição econômica, para o país e para o papel das 

tecnologias como aliadas da política cultural. Quando se fala de Economia Criativa, deve–se 

destacar que a criatividade é sua maior matéria–prima. Ela está diretamente associada à 

originalidade, imaginação, inovação, invenção. Esta definição pode também ser pensada como 

correlata e ligada ao de desenvolvimento sustentável. Estas duas dimensões, a cultura e o meio 

ambiente, são patrimônios preciosos, recursos de importância estratégica para o desenvolvimento 

de um país. Objetivo: Pesquisar os princípios da Economia criativa e sua influência nas cidades 

criativas. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em livros, artigos acadêmicos e periódicos 

eletrônicos. Resultado: A criatividade pode estar na base competitiva da economia de uma região 

ou país. Ela abrange setores e processos que possuem como insumo a criatividade e a cultura, e 

assim produz localmente e distribui globalmente bens e serviços com valor simbólico e econômico. 

A economia criativa reconhece que produtos e serviços podem ser copiados, mas a criatividade 

não. A sua fonte não pode ser copiada. Percebe–se uma criatividade urbana que interage com o 

campo cultural, já que o próprio território é um espaço de significados. Essa criatividade transborda 

a criação cultural em si e se refere mais ao modo de pensar e criar inovador, aberto, 

descompromissado de dogmas que à cultura por seu aspecto estético. Conclusão: Economia 

Criativa se aplica a um campo bem mais amplo e deve ser percebida e abordada com uma visão 

em cadeia. É apontada como estratégia de desenvolvimento econômico e no seu cerne, 

encontram–se as chamadas indústrias criativas, de onde se originam todas essas relações 

econômicas e a concepção de Cidades Criativas. Contato:  
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Arquitetura Líquida 
 

Simone Rosa Amâncio Costa, Adiléia Regina Dias Miranda, Aline Aparecida da Silva, Daniel 

Rodrigues Mendes, Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, líquida, pós–moderno 

 
Introdução: A palavra arquitetura vem do grego architekton, em que archi significa principal e 

tekton significa construção. A obra de Vitruvius é considerada o primeiro tratado de arquitetura. Ele 

propõe a tríade arquitetônica: firmitas, que se refere à estabilidade e ao caráter construtivo da 

arquitetura; utilitas, que se refere à comodidade; e venustas, que diz respeito à beleza. A 

arquitetura do século XX, é definida por Solà–Morales pela substituição da firmeza pela fluidez e o 

tempo sobrepuja o espaço. Já o conceito de liquidez é um processo de descorporificação e 

desterritorialização, no qual o tempo adquire instantaneidade e urgência, e os espaços perderam o 

imperativo da proximidade física; é o processo de “virtualização” da vida cotidiana. Bauman propõe 

que a pós–modernidade é líquida pois vem diluindo os sólidos das grandes instituições, das antigas 

relações sociais e de trabalho, das ordens econômicas e das grandes utopias. Objetivo: Pesquisar 

os fundamentos da arquitetura líquida. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em 

artigos e livros. Resultado: Arquitetos contemporâneos vêm trabalhando com este conceito. O 

arquiteto Marcos Novak desenvolve formas e espaços líquidos virtuais. Já o grupo NOX busca uma 

arquitetura líquida fisicamente edificável, explorando a interatividade dos usuários com a obra. 

Solà–Morales centra–se nas contingências da arquitetura para abrigar uma vida líquida; mais que a 

forma em si, preocupa a questão do tempo e a apropriação humana dos espaços. Outra questão 

que a liquidez sugere é a estética, onde incide na arquitetura de maneira ainda mais significativa. 

Trata também da capacidade de se adaptar às contingências, ao dinamismo no uso do espaço e do 

tempo, à flexibilidade para abarcar funções, a transformação de espaços e de materiais. 

Conclusão: Uma arquitetura líquida deve promover projetos que representem a sociedade pós–

moderna e seus anseios. Privilegiando acima de tudo o ser humano, usuário do espaço criado.  
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A evolução do mobiliário: uma análise do design, técnicas, materiais e estilo 
 
Thamiris da Silva Duarte, Adiléia Regina Dias de Miranda, Daniel Rodrigues Mendes, Viviane 

Mayer, Edileila Maria Leite Portes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Mobiliário, Design, Conforto, Estilo Artístico 

 
Introdução: O mobiliário surgiu como solução para necessidades humanas. Ao deixar a vida 

nômade e estabelecer um local fixo de morada, o homem inicia um novo processo de adaptação, 

onde a mobília passou a fazer parte de suas atividades diárias. Os atos simples como sentar–se e 

deitar–se ganham agora um novo sentido, o do conforto. Ao longo da história os móveis passaram 

por diferentes processos de confecção, dependendo principalmente do estilo e da época. No Brasil 

o mobiliário sofreu forte influência da coroa portuguesa, sendo fabricado na Metrópole com matéria 

prima brasileira. Posteriormente passou a ser produzido em território nacional, porém seguindo o 

modelo português. Objetivo: Analisar a história do mobiliário no que diz respeito a técnicas, 

materiais empregados, estilo e influências. Metodologia: Pesquisa bibliográfica baseada em livros, 

artigos acadêmicos e periódicos eletrônicos. Resultado: A busca pelo conforto fez com que o 

homem buscasse maneiras de obter descanso e executar suas tarefas de forma cômoda. A 

formação da mobília passou por diferentes processos de composição. O design, as técnicas e 

materiais empregados variavam de acordo com o contexto e momento artístico. Os artistas, 

arquitetos e designers responsáveis por sua criação eram inspirados pelo movimento artístico 

vigente, e desse modo, o difundiam. Na Antiguidade os móveis lidavam com a função de descanso, 

refeições e conversas. Já na Idade Média a forte influência da Igreja Católica nas artes é notável no 

mobiliário produzido no período. No Renascimento o móvel é integrado à casa, fazendo parte do 

planejamento arquitetônico. O móvel Barroco, por sua vez, se caracterizou por sua ostentação. Os 

estilos seguintes também possuíam suas particularidades. Conclusão: Percebe–se que na 

evolução do mobiliário encontram–se as características da época e da sociedade vigente; refletem 

o status e o poder econômico de seus proprietários. Contato:  
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ST 22: Território, Narrativa e Cultura 
 

Plantas medicinais: saberes e tradições locais em Governador Valadares/MG 
 

Adiléia Regina Dias de Miranda, Simone Amâncio Rosa, Suelen Ricardo, Patrícia Falco Genovez 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Plantas medicinais, Saberes, Arquitetura 

 
Introdução: É por meio do patrimônio cultural que uma comunidade se diferencia de outras, por 

isso sua valorização e preservação constituem–se numa importante ferramenta de autoestima e 

senso de pertencimento. Ressalta–se, nesse processo, a necessidade de inventários e pesquisas 

que revelem o conjunto de bens culturais de um povo e a relevância da formação do Arquiteto e 

Urbanista sensível a tais manifestações. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do 

Vale do Rio Doce; Valorizar a cultura regional; Promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural 

e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de 

estudo a categoria Saberes; posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e 

documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de 

Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com 

informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Saberes o grupo de trabalho 

identificou como Referência Cultural os saberes referentes às supostas propriedades terapêuticas 

das plantas. Conclusão: Plantas medicinais são todas as plantas que contenham (ou se supõe ter) 

substâncias com propriedades terapêuticas. São utilizadas como uma medicina alternativa por 

muitas pessoas que gostam de ter um estilo de vida saudável e natural e assim recorrem a estas 

plantas para evitar a escolha de medicamentos industrializados. No Brasil, o conhecimento das 

propriedades de plantas medicinais é uma das maiores riquezas da cultura indígena, uma 

sabedoria tradicional que passa de geração em geração. Este conhecimento milenar tem grande 

significado para as comunidades em virtude das dificuldades de acesso a tratamentos de 

qualidade. O Sr. José Rodrigues de Oliveira (Zé Raizeiro) alerta para os riscos de toxidade das 

plantas e recomenda um uso adequado de chás, garrafadas e banhos.  
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Feira de Artesanato da Praça dos Pioneiros: tradição local 
 

Aléxia Lanini Axer, Bruna Dumbá Caldeira, Rafaela Teles, Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Feira de Artesanato 

 

Introdução: Patrimônio cultural é o conjunto de manifestações de um povo, cuja expressão se dá 

de diversas maneiras dentro do ambiente coletivo em que está inserido. Para uma valorização 

consistente e ampla do Patrimônio o Arquiteto deve estar atento aos usos dos espaços da cidade e 

da relevância que tais lugares assumem na memória coletiva. A soma dos bens culturais de uma 

sociedade é portadora de valores que podem e devem ser um legado para gerações futuras. 

Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce; valorizar a cultura 

regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. 

Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Lugares; 

posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi 

feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas 

pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e coleta de dados. 

Resultado: Dentro da categoria de Lugares, o grupo de trabalho identificou como Referência 

Cultural a Feira de Artesanato, localizada na Praça dos Pioneiros, destacando sua importância 

cultural para a cidade. Conclusão: Nas noites de quinta–feira e nas manhãs de domingo, a Praça 

dos Pioneiros torna–se um ponto de expressão e encontro dos artesões de Governador Valadares. 

A feira tem uma tradição na cidade, ocorrendo desde 1983. O intuito da feira é promover a 

interação da população com a arte local, sendo instalada de forma simples e manual. Para o maior 

lazer dos visitantes, a feira conta com elementos que trazem cores e vida como o trenzinho, 

barracas de alimentação e a presença de demais eventos. Enquanto uns trabalham, outros se 

divertem tornando assim o ambiente agradável e aconchegante.  
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Narrativas da Corporeidade: as representações corporais, cultura e identidade  
 

Amanda Beraldo Machado; Alberto Guerra Valadares; Vanessa Beraldo Machado, José Luiz 

Cazarotto (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Corporeidade, narrativas, território 

 
Introdução: A corporeidade aborda a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo 

como instrumento relacional com o mundo. O estudo do tema desenvolveu–se principalmente a 

partir da metade do séc. XX, com a produção de Merleau–Ponty, em a ‘Fenomenologia da 

Percepção’ (1960) que aborda o corpo como um meio de significações e comunicação, 

materializados através das palavras e dos gestos. A compreensão e tradução das simbolizações 

corporais, que traduzem os eventos da experiência, tornam–se narrativas à interpretação de uma 

cultura e de referenciais que foram assimilados pelo corpo, como o território. A leitura simbólica dos 

corpos colabora para o entendimento dos territórios, que o influenciam, e para a análise da 

identidade individual como resultado deste processo de ‘simbiose’ entre o homem e o meio. 

Objetivo: Analisar as representações corporais como narrativa cultural e identitárias de territórios. 

Metodologia: Pesquisa interdisciplinar para revisão bibliográfica de artigos e livros. Resultado: O 

reconhecimento do território é oriundo das relações que as sociedades nutrem com seus espaços 

vitais, em uma dialética. As representações identitárias, mentais e sociais, são produtoras de 

lugares e de territórios e assim, o corpo inserido neste meio, modifica e é modificado por esse 

território, sendo essa relação incorporada e refletiva como representações corporais através dos 

hábitos, gestos e movimentos. O entendimento das simbolizações corporais, se faz necessário para 

a interpretação dessa linguagem, que são narrativas de identidades, culturas, heranças e 

ideologias. Conclusão: A compreensão dos signos emitidos pelo corpo deve ser analisados como 

fatores fundamentais para o entendimento do cotidiano, da ocupação territorial, da identidade 

individual e coletiva, que geram movimentos, gestos e interferem nos hábitos diários. Esse 

reconhecimento corporal gera códigos sociais, que podem ser decifrados por outros membros da 

coletividade.  

 

jlcazarotto@uol.com.br 
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O rio Doce nos discursos de viajantes memorialistas do século XIX 
 
Ana Paula Campos Fernandes, Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Análise do discurso, memória, Rio Doce 

 

Introdução: A região leste do estado de Minas Gerais entrou em evidência desde o século XIX 

com a finalidade de exploração de madeira e riquezas minerais, como ouro e pedras preciosas, 

como também pela construção da ferrovia Vitória–Minas e construção da rodovia Rio–Bahia. A 

partir daí, pode–se encontrar relatos feitos por viajantes memorialistas que passaram pelo rio Doce, 

como aparece nas descrições de Spix e Martius, Teresa Carlota, dentre outros. Objetivo: Identificar 

no discurso dos memorialistas de que forma o rio Doce era projetado como território. Metodologia: 
Os discursos dos viajantes memorialistas Teresa Carlota, Spix e Martius escritos durante as suas 

passagens pelo rio Doce durante o século XIX, serão evocados através da Análise do Discurso, 

enquanto ramo da Linguística. Resultado: Através dos discursos destes viajantes o Doce aparece 

como um dos principais rios do país, entretanto apresentava–se difícil navegabilidade em função de 

possuir correntezas, cascatas e alguns trechos rasos. Além disso, quem passava pela sua calha 

temia contrair malária e deparar–se com os índios botocudos, que eram tidos como canibais. Tais 

discursos são relevantes em função de se apresentarem enquanto instrumento representativo da 

história do rio Doce. Conclusão: A análise do discurso pode ser caracterizada como a análise da 

linguagem em sua prática social. Assim, através dos aspectos semióticos e o vocabulário utilizados 

nos discursos dos memorialistas foi possível perceber que desde o século XIX o rio Doce 

configurava–se em dois momentos: na época de vazante encontrava–se raso, e em épocas de 

cheia abundante em água. A floresta na margem do rio era apontada como exuberante, sendo que 

parte desta mata ainda não havia sido explorada por homens brancos, apenas pelos índios. Apoio: 
CAPES/UNIVALE.  
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Stollen – A tradição do pão de natal alemão na mesorregião do vale do mucuri 
 

Bárbara Luiz Pinheiro, Débora Queiroz Goecking e Jennifer Christye Silva de Almeida. Patricia 

Falco Genovez (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Saber 

 
Introdução: O arquiteto em sua formação humanizada está apto a conceber uma arquitetura que 

vai muito além do concreto, apresentando–se tambémcomo um marco na história e nas memórias 

de vida das pessoas. A importância da educação patrimonial na formação desse profissional amplia 

a sua percepção e norteia não só a construção de novas obras, mas a perpetuação do patrimônio 

cultural existente em cada sociedade. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale 

do Mucuri; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio cultural e da 

Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de 

estudo a categoria Saberes, posteriormente identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e 

documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de 

Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com 

informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria saberes o grupo de trabalho 

identificou como referência cultural a tradição do pão de natal Stollen, destacando sua importância 

cultural para a cidade e principalmente para a comunidade. Conclusão: De acordo com a pesquisa 

realizada, constatamos que o Stollen (pão natalino alemão) está presente não só como uma 

tradição nas famílias de descendência alemã localizadas na mesorregião do Vale do Mucuri como 

também foi compartilhada com amigos e vizinhos. Uma tradição de geração em geração 

carregando juntamente com a receita o espírito natalino, o amor e a união das famílias. É de suma 

importância a preservação desse saber, transmitindo–o através de gerações para que se mantenha 

a ligação com os antepassados e não se perca esse elo da história tão importante para seus 

integrantes.  

 

patricia.genovez@superig.com.br 
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Jubileu de Santo Antônio: tradição religiosa de Sardoá /MG 
 
Daniel Almeida da Silva, Jaqueline Santiago Alves, Patrícia Falco Genovez (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavra–chave: Inventário de referências culturais, celebrações, festa religiosa, Jubileu de Santo 

Antônio, Sardoá 

 

Introdução: O trabalho do Arquiteto e Urbanista é identificar e promover métodos para que o 

resguardo do Patrimônio Histórico e cultural seja promovido. Nesse sentido é importante uma 

sensibilidade especial não só para o Patrimônio material, mas, também para as celebrações, 

enquanto forma expressão de uma comunidade. São essas celebrações que emprestam sentido 

aos espaços urbanos e reafirmam os laços de sociabilidade da cidade. Objetivo: Identificar um 

bem cultural na região de Sardoá; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área de 

Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho definiu como 

objeto de estudo a Categoria Celebrações; identificou–se o bem a ser pesquisado e documentado; 

houve a pesquisa de campo contando com entrevistas, fotos, vídeos e o preenchimento da ficha de 

Inventário Nacional de Referência Cultural, padronizadas pelo IPHAN. Resultado: Dentro da 

categoria Celebrações foi identificado como bem cultural o Jubileu de Santo Antônio, na cidade de 

Sardoá. Conclusão: O Jubileu de Santo Antônio foi idealizado pelo Pe. Matozinhos de Oliveira no 

ano de 1993. A celebração acontece todos os anos no período de 01 a 13 de junho. O Jubileu de 

Sardoá é um momento rico em cultura, oração e espiritualidade, onde as pessoas se reúnem para 

conversar, ter contato umas com as outras, se conhecer, contemplar o belo e contemplar o outro. É 

um bem imaterial deste município e digno representante da história de toda a comunidade. Através 

dessa celebração a cidade ficou conhecida como “Cidade da Fé e da acolhida”. Essa Celebração é 

repleta de atividades como barracas de comidas típicas, seresta dos namorados, celebrações da 

Santa Missa, quadrilha, ação entre amigos, leilões, shows entre outras atividades que reúne as 

comunidades e pessoas de vários credos.  

 

daniel–almeida_@hotmail.com 
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Festa do Leite de Sobrália/MG: elementos tradicionais e identidade local 
 

Daniel Rodrigues Mendes, Bertha Diniz Bettoni, Deborah Lorrany da Silva, Sendy Ribeiro de Souza, 

Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Festa de Colheita, Arquitetura 

 
Introdução: A identidade de um povo se configura a partir da cultura e da memória, considerados 

como elos capazes de unir os indivíduos em torno de uma noção comum de cidadania e 

pertencimento. O patrimônio cultural, na sua acepção material ou imaterial, contribui, a partir da 

ação e postura de Arquitetos e Urbanistas, para fortalecer os elementos comuns da origem de uma 

comunidade, permitindo que a mesma projete uma visão de futuro e de desenvolvimento 

sustentável. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce; valorizar a 

cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. 

Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria 

Celebração; posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. 

Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, 

padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e coleta de 

dados. Resultado: Dentro da categoria Celebração o grupo de trabalho identificou como 

Referência Cultural a Festa do Leite, destacando seus vários elementos culturais e a sua força 

identitária. Conclusão: A Festa do Leite, iniciado em 1990, é uma festa típica da cidade que, além 

de evocar a identidade local, influencia toda a região. O festival não possui uma data pré–definida 

para sua realização e pode ocorrer entre os meses de junho e julho, normalmente com duração de 

apenas 4 dias. Alguns elementos tornaram–se típicos: as barraquinhas feitas de bambu, a eleição 

da Rainha do Leite e o show de calouros. A festa tem grande significado não só pelo lucro 

financeiro, mas, por ser um momento de intensa vida social quando todos os sobraliences 

encontram familiares e antigos amigos que emigraram para cidades vizinhas.  
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Relato de um carreiro: Xonin de Cima (GV) na perspectiva de Raimundo Nonato  
 

David Souza da Silva Barbosa; Waléria Rocha Miranda; Patrícia Falco Genovez (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Narrativa; Xonin de Cima; Documentário; História de Vida 

 

Introdução: A memória e a história oral andam juntas, ambas são construídas por um indivíduo e 

podem ser individuais e sociais. A história da criação e do desenvolvimento do distrito de Xonin é 

um bem geral que deve ser compartilhado com moradores a fim de se construir uma identidade 

local e perpetuar a sua história. Objetivo: Produzir um documentário sobre a História de Xonin de 

Cima através do relato de um antigo morador do distrito, senhor Raimundo Nonato (100 anos); 

difundir a história do Xonin de Cima. Metodologia: Para realizar o documentário foi realiza uma 

pesquisa qualitativa. Foram utilizados recursos de áudio e vídeo para coletas da narrativa individual 

que evidenciam a memória e o relato oral da história da formação da cidade a partir de lembranças 

e emoções. O relato do morador foi transcrito para melhor apuração das informações e construção 

de uma linha linear tendo como material de referência uma pesquisa etnográfica de Xonin de Cima, 

entre os anos de 1953 a 1955, feita pelo antropólogo canadense Kalervo Oberg, sobre o Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP). Resultado: A entrevista em vídeo foi recortada, ajustada e 

transformada em um documentário onde é relatado, a partir da perspectiva do senhor Raimundo 

Nonato, alguns eventos da história de Xonin, desde a chegada do grupo da Família Cunha que 

vieram de Guanhães/MG, passando pelos períodos de exploração de Mica, epidemia de febre 

amarela e as tentativas de transformar Xonin em Cidade. Conclusão: A narrativa do morador que 

está a mais de 70 anos no distrito de Xonin de Cima torna possível acessar memórias que auxiliam 

na construção da identidade do distrito. Nesse sentido, a história oral favorece uma aproximação 

em relação ao que foi vivido, experimentado e selecionado pelo próprio morador. O documentário 

ajudará novos pesquisadores a conhecerem um pouco do distrito e tecerem comentários e 

trabalhos que venham a tratar sobre o tema. Apoio: BIC/FAPEMIG/ UNIVALE.  

 

davidsouzasilva7@hotmail.com 
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Pluralismo jurídico no Assentamento Formosa Urupuca: o desvelar da interlegalidade a 
partir de narrativas 
 

Diego Jeangregório Martins Guimarães, Patrícia Falco Genovez (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Pluralismo jurídico, interlegalidade, Assentamento Formosa Urupuca, narrativas 

 

Introdução: No Vale do Rio Doce ocorreram diversas transações ilegais de compra e venda do 

direito de posse das terras devolutas manifestamente contrárias ao ordenamento jurídico estatal, 

num contexto de intensos conflitos acerca da posse e propriedade fundiária. Entretanto, na 

perspectiva dos sujeitos que vivenciaram esse tipo de negócio tinha uma validação social, 

indicando assim, a ocorrência do pluralismo jurídico, uma juridicidade e legalidade própria que não 

a legislação estatal. Dentre as formas de pluralismo jurídico existe a interlegalidade que é 

considerada a dimensão fenomenológica do direito, no conflito entre juridicidades. Objetivo: 
Identificar a ocorrência e desvelar o funcionamento da interlegalidade no Assentamento Formosa 

Urupuca no município de São Jose da Safira/MG, local onde houve intensos conflitos fundiários. 

Metodologia: Coleta de relatos orais de assentados rurais que tinham suas posses na região do 

atual assentamento. Usamos como critério de inclusão na pesquisa aqueles assentados que foram 

expulsos e retornaram após o processo de reforma agrária a fim de desvelar suas narrativas acerca 

desses conflitos. Resultado: Na coleta piloto com dois assentados há fortes indícios da ocorrência 

da interlegalidade na região. Ambos afirmam que adentraram na terra antes da expulsão através da 

compra e tinham documentos comprovando a compra, desconhecendo os motivos da expulsão de 

suas terras. Acredita–se que os documentos se tratavam da compra do direito de posse, o que para 

o estado não tem nenhum valor legal. Conclusão: Para o desvelar de práticas culturais do povo de 

uma localidade somente é possível a partir da coleta de narrativas dos que vivenciaram e 

praticaram esses atos; afinal, hábitos, comportamentos, signos e significados de tais práticas e 

vivências, notadamente em relação à juridicidade e legalidade, não estão presentes em processos 

e documentos estatais ou oficiais. Apoio: FAPEMIG.  
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Rosca Prado: saberes e tradição de um sabor local 
 

Fabiana Miranda, Lynda Torres e Marcelo Freitas, Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Tradição, Culinária local, 

Governador Valadares 

 
Introdução: Os saberes são considerados enquanto referência cultural pelo IPHAN como formas 

próprias de produzir algum bem. Um bom exemplo de um saber é uma receita tradicional que se 

afirma ao longo do tempo e sobrevive a partir da aceitação da comunidade. Para a formação do 

arquiteto é importante que se tenha uma sensibilidade apurada para perceber que a arte está nas 

coisas mais simples, até mesmo em um pão que hoje é considerado um símbolo da cidade. 

Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce; valorizar a cultura 

regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. 

Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Saberes; 

posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi 

feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas 

pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e coleta de dados. 

Resultado: Dentro da categoria Saberes o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural a 

Rosca Prado, destacando sua importância cultural para a cidade. Conclusão: A Rosca Prado 

surgiu nos anos 70, de forma caseira e moldado pelas mãos da criadora deste bem gastronômico, 

a senhora Maria Prado. Ao longo de 46 anos a família Prado manteve a receita e o modo de 

preparo de uma rosca que se tornou tradicional na cidade. A receita e o preparo ao longo de três 

gerações sofreram pequenas mudanças em virtude da demanda, o que reafirma o sucesso do 

produto. Mediante a pesquisa realizada observou–se que o produto está presente no dia–a–dia das 

famílias valadarenses e nas proximidades. Vale destacar que a Rosca Prado é um produto 

requerido e apreciado pelos valadarenses que migraram. Devido a sua popularidade esse produto, 

pode ser considerado uma referência cultural da cidade pelo fato de manter a tradição de sua 

receita e comercialização.  

 

fabianamavelino@hotmail.com 
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Festa da Laranja em Sardóa /MG: identidade e pertencimento local 
 

Gilmara Bitencourt, Ivania Lopes, Juziane Daros, Renata Figueiredo, Patrícia Falco Genovez 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Festa de Colheita, Arquitetura 

 
Introdução: A valorização das referências culturais locais, promovida pelas diretrizes patrimoniais 

do IPHAN, tem demonstrado a importância da diversidade cultural brasileira na formação das 

identidades. Nesse sentido, a formação do Arquiteto e do Urbanista não se restringe à organização 

e à construção de espaços interiores e exteriores, mas, essencialmente, o coloca frente às 

questões urbanas que permeiam as sociedades contemporâneas, dentre as quais se destaca a 

memória e o sentido de pertencimento. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do 

Vale do Rio Doce; Valorizar a cultura regional; Promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural 

e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de 

estudo a categoria Celebração; posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado 

e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de 

Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com 

informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Celebração o grupo de trabalho 

identificou como Referência Cultural a Festa da Laranja, destacando dentre seus vários elementos 

culturais, a sua força identitária. Conclusão: A Festa teve início no ano de 1989, por iniciativa do 

então prefeito do município e do pároco local, com recursos angariados em leilões e quermesses. 

Ela ocorre entre os meses de junho e julho e chegou a ter dez dias de duração, combinando 

atividades esportivas variadas, baile com bandas famosas e a escolha da rainha da laranja. 

Atualmente a Festa tem o importante papel de reforçar os laços identitário e de pertencimento 

daqueles sardoenses que se encontram distantes e oferece a oportunidade de momentos de 

confraternização entre a cidade e aqueles que emigraram; além de ser um momento de intensa 

movimentação da economia do município.  

 

patricia.genovez@superig.com.br 
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Gestão e migração: narrativas de retornados valadarenses sobre a construção civil em 
Portugal 
 

Gustavo de Oliveira Arantes; Paula Karolina Andrade de Souza; Patrícia Falco Genovez 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Engenharia Civil; Gestão de Pessoas; Imigração; Governador Valadares; Portugal 

 

Introdução: Várias empresas, não só da construção civil, têm investido na área de gestão de 

pessoas a fim de melhorar sua relação com os operários e, também, sua produtividade. Os 

resultados desse processo interferem na disposição dos trabalhadores em permanecer em uma 

empresa e na produtividade que os mesmos apresentam. Esse cenário empresarial revela 

elementos que impactam a vida profissional dos emigrantes valadarenses em Portugal frente a uma 

boa condição de trabalho com políticas de crescimento e valorização do trabalhador. Objetivo: 
Levantar a influência da gestão de pessoas nas empresas portuguesas de construção civil na vida 

de um operário valadarense e emigrante. Metodologia: A pesquisa apresenta–se, num primeiro 

momento, qualitativa. A pesquisa de campo, pautada pela História Oral, terá como norte a técnica 

da Bola de Neve, promovendo em torno de 6 a 8 entrevistas em profundidade. A pesquisa 

bibliográfica complementará os resultados obtidos em campo. Resultado: A pesquisa encontra–se 

em andamento, entretanto é possível indicar alguns resultados preliminares, dentre os quais 

destacamos: dos entrevistados, o que permaneceu mais tempo em Portugal, encontrou situações 

favoráveis em duas das quatro empresas que passou. Em uma delas, inclusive, permaneceu por 7 

anos. Destaca–se que a gestão de pessoal favoreceu uma situação de receptividade por parte dos 

supervisores e até mesmo a oferta de cargos por merecimento e bom desempenho das funções. 

Em contrapartida, o entrevistado que ficou menos tempo em Portugal não encontrou condições tão 

favoráveis, tendo evidenciado, até mesmo, conflitos com superiores e desrespeito ao horário 

laboral. Conclusão: Uma boa gestão de pessoas, gerenciada de forma apropriada pode contribuir 

para a permanência do emigrante. Em contrapartida, a desvalorização do trabalhador e um 

tratamento inadequado do mesmo podem causar o regresso antecipado para a terra natal. Apoio: 
BIC/FAPEMIG/UNIVALE.  

 

gustavoarantes7@hotmail.com 
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Polenização Cultural: Orquídeas 
 

Jhefferson Mota Siqueira; Flávia Ramos; Letícia Gomes; Sibelly Freitas Alberto Guerra Valadares; 

Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Polenização, narrativas, território, orquídeas, arquitetura 

 

Introdução: A cultura local é um importante elemento de identidade. As práticas culturais envolvem 

diferentes expressões que, por vezes, se manifestam em feiras e exposições que configuram 

sentido a determinados lugares da cidade. Nesse sentido, a formação do Arquiteto e Urbanista é 

essencial para valorizar tais lugares e expressões, como no caso da feira de orquídeas que ocorrer 

em Governador Valadares. Objetivo: Levantar elementos de referência cultural local; disseminar a 

cultura orquidófila. Metodologia: O grupo definiu ao objeto de estudo a categoria Lugar, 

indentificou o bem cultural a ser pesquisado, analisado e documentado, preenchendo as fichas do 

Inventário Nacional de Referências Culturais, seguindo o padrão dado pelo IPHAN. Esse trabalho 

mesclou a entrevista oral e observações referentes ao aspecto histórico, socioeconômico e cultural 

onde a feira é realizada. Resultado: No âmbito da categoria Lugar, foi identificado como 

Referência Cultural: Exposição de Orquídeas – Governador Valadares, destacando–se a sua 

importância cultural para a cidade, as suas influências em diversos âmbitos sociais e municipais. 

Conclusão: No início eram feitas exposições de orquídeas em praças públicas, feiras e quadras 

poliesportivas. Ao longo do tempo a exposição de orquídeas foi agregando mais expositores e 

alcançando um público maior. Hoje ela tem status de exposição, agregando competições por 

espécies de plantas, belezas, raridade, etc. A modificação e o crescimento ocorreram devido ao 

conhecimento da população e a conscientização da forma de cultivar e preservar as orquídeas. 

Atualmente, a exposição tem um significado muito grande para Governados Valadares, pois é 

frequentada por pessoas que tem o pensamento voltado para a cultura e meio ambiente.  
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Festa do Jubileu do Nosso Senhor do Bom Jesus: tradição religiosa de Fernandes Tourinho–
MG 
 
John Espindola Caetano, Rolierton Teixeira Corbelli, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Patrimônio histórico, Celebração 

 

Introdução: A celebração é um fenômeno construído conjuntamente em uma comunidade. Por 

isso, a importância de tal celebração para a comunidade local. A Festa do Jubileu do Nosso Senhor 

do Bom Jesus, conhecida como Jubileu do Senhor Bom Jesus, constitui um bem cultural. Ela 

representa a lembrança de um tempo e contribui para a construção da história de uma localidade. 

Objetivo: Identificar um bem cultural na região de Fernandes Tourinho, valorizando a cultura 

regional e promovendo a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. 

Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria 

Celebração; posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. 

Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, 

padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas em profundidade com 

moradores antigos. Resultado: Dentro da categoria celebrações, o grupo de trabalho identificou 

como referência cultural A Festa do Jubileu, destacando sua importância cultural para a cidade. A 

coleta de narrativas individuais revelou a memória coletiva a respeito da história de formação da 

cidade, abordando a percepção dos moradores de Fernandes Tourinho/ MG a partir de suas 

experiências e sentimentos. Conclusão: A memória não pode ser vista simplesmente como um 

processo limitado de lembrar fatos passados. Trata–se de uma construção de referenciais sobre o 

passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorada nas tradições e intimamente 

associada às mudanças culturais. As imagens e as entrevistas colhidas assinalam o trabalho do 

tempo nos espaços da cidade e as suas transformações materiais e sociais. Essas inscrevem 

diversas participações na invenção da cidade, desvelando vestígios do cotidiano; despertam 

palavras e imagens para produzir outra compreensão da Festa e da cidade.  
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Lapidação de pedras preciosas da região: relação entre patrimônio cultural e saberes 
 

Juliana Perret, Armando Tavares Junior, Breno Hastenreiter, Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Saberes, Lapidação de Pedras 

Preciosas, Tradição 

 

Introdução: De acordo com o Manual de Educação Patrimonial proposto pelo IPHAN são 

considerados saberes os conhecimentos e as técnicas de um grupo. Tais saberes fazem parte de 

todos os processos para a conclusão de um trabalho, transmitindo os métodos necessários para a 

execução do mesmo. Cabe à formação do Arquiteto se alinhar às diretrizes do IPHAN no sentido 

de promover a preservação dos conhecimentos para a atual e às gerações futuras. Objetivo: 
Identificar um bem cultural na região de Governador Valadares, valorizar a cultura regional e 

promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O 

grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Saberes. Posteriormente, 

identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o 

preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo 

IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e coletas de dados. Resultado: 
Dentro da categoria Saberes o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural o processo 

de lapidação das pedras preciosas desenvolvido pelos profissionais da mesorregião de Governador 

Valadares. Conclusão: O processo de lapidação das pedras da região é diversificado porque as 

pedras locais possuem propriedades variáveis e, em função dessa característica, exigem uma 

lapidação de modo desforme, diferentemente do que ocorre com os diamantes. Uma lapidação 

adequada destaca a cor, o brilho e mostra não só a beleza da pedra como o seu peso em quilates, 

quando vista de cima. São necessários vários anos para uma pessoa se tornar um lapidário 

qualificado e esse saber, muitas vezes, é aprendido a partir do saber de um mestre e do talento do 

aprendiz. Nesse ramo da lapidação é comum encontrarmos algumas famílias que se dedicam por 

gerações a essa prática, repassando às gerações futuras esse ofício.  
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Música e liturgia religiosa em Governador Valadares/MG: a tradição do instrumento 
Harmônio  
 

Lidia Mara da Silva, Délia Ramalho, Marcelo Brunetti, Patrícia Falco Genovez (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Patrimônio Cultural, Celebração, 

Instrumento Musical 

 
Introdução: A Arquitetura é uma área de conhecimento cuja abrangência de formação é bem 

ampla. Um desses pontos de formação do arquiteto é o tema Patrimônio Cultural, reafirmando a 

importância de preservar e restaurar a memória dos patrimônios materiais e imateriais. Além de 

pesquisar e aprender com as experiências bem–sucedidas do passado, os fracassos, e suas 

consequências imprevistas o arquiteto se torna mais sensível para a cultura e expressões artísticas 

da comunidade local. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce; 

valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação 

Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como tema de estudo a 

categoria Objetos; posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e 

documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de 

Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com 

informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Objetos o grupo de trabalho 

identificou como referência Cultural o Instrumento Musical Harmônio, destacando sua importância 

cultural para a cidade. Conclusão: Diante da pesquisa realizada, viu–se que o Harmônio é um 

instrumento musical de médio porte, fabricado na década de 1950, na fábrica “Harmônios Santa 

Cruz”, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro instrumento musical da Paróquia Nossa Senhora das 

Graças, situada no bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares. A igreja optou por 

este modelo tradicional, tocado a pedais, visto que no local não havia energia elétrica. Tal 

instrumento foi muito utilizado nas celebrações litúrgicas e festivas, entre as décadas de 1950 a 

1960, mas com o passar do tempo e a evolução da tecnologia instrumental, o mesmo foi esquecido 

e raramente tocado.  
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Análise dos Princípios do Novo Urbanismo 
 

Lívia Oliveira Trindade, Adiléia Regina Dias Miranda, Viviane Mayer, Ilara Rebeca Duran de Melo 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, novo urbanismo, sustentabilidade, bairros sustentáveis 

 

Introdução: O crescimento das cidades, na sua maioria, se processa de forma desordenada 

surgindo cada vez mais ocupações de áreas periféricas. Essas áreas não possuem infraestrutura 

adequada e os serviços básicos são precários. Uma solução que têm se mostrado eficiente é a 

adequação destas cidades–bairros ou a construção dos mesmos, baseada nos princípios do Novo 

Urbanismo. Este é um movimento voltado para o desenho urbano que defende o projeto de 

vizinhanças para pedestres com funções mistas de habitação e trabalho. Surgiu nos Estados 

Unidos no início dos anos 1980 e continua atuante em muitos projetos de desenho e planejamento 

urbano. Ele mistura o conceito de cidade–jardim, as lições de Camillo Sitte e alguns elementos do 

“City Beautiful“. Objetivo: Investigar os princípios do Novo Urbanismo. Metodologia: Revisão 

bibliográfica com pesquisa em artigos e livros de especialistas da área. Resultado: Os princípios 

incentivam a integração do usuário em relação ao local, voltando–se para os quesitos de 

sustentabilidade, qualidade de vida, facilidade para os pedestres, conectividade, uso misto de 

estabelecimentos, diversidade de moradias, boa estruturação das quadras, aumento da densidade 

populacional, mobilidade sustentável (transporte público, bicicletas) e ações sustentáveis (como a 

reutilização da água). Os novos urbanistas apoiam o planejamento regional para áreas livres, a 

arquitetura contextualizada, e o desenvolvimento equilibrado entre o trabalho e a residência. Eles 

acreditam que estas estratégias podem reduzir a congestão de tráfico, aumentar a provisão de 

moradias disponíveis, e aumentar a oferta de trabalho. A Carta do Novo Urbanismo também cobre 

assuntos como preservação histórica, ruas seguras, edifícios verdes, reciclagem e revitalização de 

edifícios e sítios. Conclusão: O Novo Urbanismo é um referencial para os arquitetos e urbanistas 

que almejam uma requalificação de comunidade ou bairro inter–relacionado com um centro urbano 

maior.  
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Cine Teatro Império: espaço de cultura, lazer e sociabilidade em Mantena/MG 
 

Lívia Trindade, Samíria Lopes, Luciano Prado, Viviane Mayer, Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Cinema, Arquitetura 

 
Introdução: A concepção de bem cultural em vigor no século XXI é resultado de um amplo esforço 

para reconfigurar a percepção e a preservação do patrimônio material e imaterial. Destaca–se, 

nesse processo, a importância do papel do arquiteto e de uma formação que contemple a pesquisa 

e o estudo não só da política de restauro, mas, também que enfoque a Educação Patrimonial, 

combinando técnica, teoria, políticas públicas e educação. Objetivo: Identificar um bem cultural na 

mesorregião do Vale do Rio Doce; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do 

Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente 

definiu como objeto de estudo a categoria Lugar; posteriormente, identificou–se o bem cultural que 

seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário 

Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu 

entrevistas com informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Lugar o grupo de 

trabalho identificou como Referência Cultural o Cine Teatro Império, destacando sua importância 

cultural para a cidade. Conclusão: O Cine Teatro Império foi construído em 1953. Sua proprietária, 

a senhora Arlinda Romana Gomes o vendeu para o senhor Archimedes Fernandez em 1956. O 

cinema funcionou por quase 20 anos, quando foi fechado em função de uma crise financeira. 

Foram mantidas sua estética e estrutura originais, além de todo o maquinário francês movido a 

carvão. O local tornou–se um centro cultural e de lazer para a população local. Mesmo fechado, 

seu proprietário mantém o imóvel em perfeito estado de conservação. A população continua 

identificando o antigo cinema como um importante espaço de sociabilidade, alugando o imóvel para 

eventos escolares e sociais.  
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Feira Livre de Produtos Agrícolas de Mantena – MG: tradição na economia local  
 

Marina Soares dos Reis, Ramonn Laurindo Oliveira Nascimento, Patrícia Falco Genovez 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Feira de Agricultura 

 

Introdução: A preservação e valorização do Patrimônio Cultural Imaterial de uma cidade tem total 

influência sobre ela. As mais diversas expressões culturais são transmitidas entre gerações, ligadas 

às histórias das comunidades e ao modo de viver de cada uma delas, influenciando a identidade e 

continuidade dessas práticas. Nesse sentido, a formação do arquiteto alinha–se a vivência da 

cidade, fazendo com que os novos bem culturais continuem representando diferentes grupos 

sociais. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce; Valorizar a 

cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. 

Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Lugar; 

posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi 

feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas 

pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e observações de 

aspectos arquitetônicos. Resultado: Dentro da categoria Lugar o grupo de trabalho identificou 

como Referência Cultural A Feira Livre de Produtos Agrícolas de Mantena, destacando sua 

importância cultural para a cidade. Conclusão: A Feira, organizada desde o começo da década de 

80, consiste na demarcação de um local onde os agricultores da região expõem seus alimentos e 

podem comercializá–los. Ao longo de quase três décadas de ocorrência, a Feira tornou–se uma 

tradição, contribuindo para a economia local e favorecendo os pequenos proprietários ao gerar 

empregos na cidade. A Feira Livre ocorre semanalmente, todas as quartas–feiras e todos os 

sábados, entre as 6 horas da manhã até o meio dia. Sua existência ajuda a agricultura familiar 

crescer e traz confiança a população mantenense, que aproveita o que é produzido em sua região.  
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O Empoderamento na identidade juvenil: territorialidades 
 

Maruza Cruz Pinto Lima, José Luiz Cazarotto (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Territorialidade. Empoderamento. Identidade Juvenil 

 

Introdução: A complexidade do processo identitário e de empoderamento como territorialidades 

juvenis, requer que seja estudada em termos de suas relações. A exposição da vida do jovem em 

sociedade, repleta de diversidades, põe em discussão uma vulnerabilidade presumida, ou 

mutuamente assegurada, por prática de violência, como reflexo social. Objetivo: Verificar o 

processo de construção da territorialidade juvenil a partir de seus discursos e identificar a eventual 

existência, ou não, dos caracteres formadores das relações, nos processos de identidade e 

empoderamento. Metodologia: Revisão bibliográfica interdisciplinar, documental e dados coletados 

primariamente, a partir das narrativas juvenis, por entrevista semiestruturada, gravadas e 

transcritas, mediante prévia autorização dos órgãos e autoridades institucionais envolvidos, 

submissão ao comitê de ética e da própria juvenilidade. Discussão: A compreensão da formação 

identitária não pode ser diretamente percebida. O fenômeno se apresenta como uma gama mais ou 

menos restrita de funções e modos de comportamento ao longo da vida, num complexo territorial 

simbólico estruturado, no qual a percepção de si mesmo, se encontra envolta. Desde o nascimento 

a identidade deve conformar–se, moldar–se de acordo com, os caracteres individuais são fatiados 

em uma sucessão de episódios fragmentados, e essa fragilidade e condição sempre provisória da 

identidade, quando não podem mais ser ocultados, geram tensão na relação. O empoderamento 

que transfere para o dominado a condição de vulnerável como um reflexo heterotópico. 

Conclusão: O trabalho encontra–se em fase de levantamento de dados e revisão bibliográfica e 

aponta para a compreensão da conformação das territorialidades juvenis como identidade e 

empoderamento: a vulnerabilidade que em toda a estrutura se estabelece para a pessoa em 

desenvolvimento e o empoderamento juvenil que se incorpora pela prática de violência.  
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Mutações urbanas e suas multiterritorialidades nas Cidades Criativas 
 

Natália Almeida Brito Cardoso, Patrícia Falco Genovez (orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Urbanismo, Cidade Criativa, Mutações Urbanas, Multiterritorialidade 

 
Introdução: Cidades Criativas é um conceito por excelência interdisciplinar, pois envolve políticas 

públicas, economia, cultura, sociedade civil e qualquer esfera de poder público e privado que possa 

interferir no ambiente urbano. Cabe, portanto, refletir como as mutações urbanas se entrelaçam de 

modo a configurar multiterritorialidades dentro do tecido urbano, de acordo com as relações de 

troca e uso dentro do território, através de processos sociais, econômicos e culturais vivenciados 

nas cidades contemporâneas, muitas denominadas como Cidades Criativas. Objetivo: Estabelecer 

um diálogo interdisciplinar dos Estudos Territoriais com o Urbanismo. Discutir os conceitos de 

cidades criativas, mutações urbanas e multiterritorialidades afim de demonstrar a 

interdisciplinaridade existente entre eles. Avaliar como as mutações urbanas que caracterizam as 

cidades pós–industriais podem alterar o tecido urbano configurando multiterritorialidades. 

Metodologia: A pesquisa, em desenvolvimento, tem como base a pesquisa bibliográfica, 

enfocando aspectos teóricos–conceituais e estudos de casos já consolidados na literatura 

específica. Resultado: Cumprida a primeira fase da pesquisa bibliográfica constata–se que 

Cidades Criativas é um conceito ou movimento iniciado ao final dos anos 1980, a princípio com um 

enfoque na cultura, artes e planejamento cultural. Do ponto de vista teórico, a bibliografia levantada 

sugere que as cidades contemporâneas, muitas consideradas Criativas têm como desafio 

congregar seus habitantes de forma a promover uma convivência que respeite a diversidade e 

diminua a diferença entre indivíduos que necessitam ou almejam viver num ambiente sustentável, 

economicamente viável e culturalmente diversificado. Conclusão: O trabalho encontra–se em fase 

de levantamento de dados e revisão bibliográfica e almeja–se a compreensão de como se 

configuram as multiterritorialidades nas mutações urbanas nas cidades criativas, que é um tema por 

excelência interdisciplinar.  
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Direito e migração: narrativas de retornados valadarenses sobre os direitos trabalhistas em 
Portugal 
 
Paula Karolina Andrade de Souza; Gustavo de Oliveira Arantes; Patrícia Falco Genovez 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Direito; Migração; Direitos Trabalhistas; Governador Valadares; Portugal 

 

Introdução: O fluxo migratório de Brasileiros para Portugal é expressivo no que concernem as 

estaísticas de imigração mundial. Devido a esse fenômeno migratório, muitos trabalhadores 

valadarenses que se encontravam de maneira irregular em Portugal, tiveram seus direitos 

fundamentais trabalhistas negligenciados, tornando esse processo imigratório uma experiência 

negativa para muitos. Objetivo: Identificar como são aplicados os direitos fundamentais 

trabalhistas, perante os emigrantes valadarenses considerados em situação irregular em Portugal. 

Metodologia: A pesquisa apresenta–se, num primeiro momento, qualitativa. A pesquisa de campo, 

pautada pela História Oral, terá como norte a técnica da Bola de Neve, promovendo em torno de 6 

a 8 entrevistas em profundidade. A pesquisa bibliográfica complementará os resultados obtidos em 

campo. Resultado: A pesquisa encontra–se em andamento, entretanto é possível indicar alguns 

resultados preliminares: os direitos fundamentais do trabalho em âmbito universal têm como 

princípios promover o acesso ao trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade; porém, a efetivação desses princípios não acontece de forma 

eficiente. A maioria dos emigrantes valadarenses não possui qualificação e se encontram em 

situação irregular no país; consequentemente, para conseguir emprego se submetem a 

desigualdade salarial e jornadas de trabalho exaustivas. Tais práticas são comuns no campo da 

construção civil, trabalhos domésticos ou nos setores de comércio e de serviços Conclusão: 
Diante exposto, sabe–se que o processo migratório é uma experiência significativa para a vida de 

uma pessoa que enxerga em outro país a esperança de obter uma melhor qualidade de vida para 

sua família. Entretanto, tal processo deve ser fiscalizado para que não se torne uma experiência 

traumática, devendo ser priorizado sobretudo a dignidade da pessoa humana e os princípios 

fundamentais para um trabalho decente e valorizado. Apoio: BIC/UNIVALE/FAPEMIG.  
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Festa de São José: devoção e tradição em Conselheiro Pena/MG 
 
Paulo Ricardo Lima dos Santos, Rachel Costa Vieira Ribeiro, Iara Batista de Brito, Patrícia Falco 

Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Celebrações, Festa Popular 

 

Introdução: O arquiteto é um profissional singular, pois ele mescla o conhecimento das ciências 

humanas e das ciências exatas, traçando assim um perfil que o permite observar as normas 

técnicas previstas para um projeto arquitetônico quanto um olhar para a cultura, a memória e o 

patrimônio. O arquiteto possui essa visão inclusiva para a arte, a conservação e promoção do 

patrimônio material e imaterial. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio 

Doce; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da 

Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de 

estudo a categoria Celebrações; posteriormente, identificou–se o bem cultural que seria pesquisado 

e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de 

Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com 

informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria Celebrações o grupo de trabalho 

identificou como Referência Cultural a Festa de São José, padroeiro na cidade de Conselheiro 

Pena /MG, destacando sua importância cultural para a cidade. Conclusão: A Festa de São José 

pode ser considerada uma expressão da religiosidade da população de Conselheiro Pena e faz 

parte da vida espiritual do povo desde a criação da paróquia. Hoje, a festa está em seu 78º 

(septuagésimo oitavo) ano de existência. Trata–se de uma comemoração resultante da fé e 

devoção popular unida ao clamor do povo, rogando as graças do padroeiro, São José, santo de 

grande devoção para a fé católica. Essa festa conta com a participação da comunidade de forma 

geral e diversa, desde os atos religiosos até as comemorações que envolvem essa celebração. 

Sendo assim, um evento único na cultura e memória da cidade de Conselheiro Pena e do seu 

povo.  
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Gastronômica ouropretana como estímulo para o desenvolvimento do turismo local 
 

Stephanie Livia Lacerda; Gabriela de Melo Cândido; Elida Lucia Bowen Tonelli; Cristiane Vilas 

Boas Neves; Michele Corrêa Bertoldi (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares – UFJF 

 

Palavras–chave: Cultura, Gastronomia, Identidade, Ouro Preto, Turismo 

 

Introdução: Ouro Preto recebe inúmeros turistas durante todo o ano por possuir grandes atrativos 

culturais, dentre eles a gastronomia. A culinária típica de Ouro Preto representa patrimônio cultural 

da região, a exemplo dos doces artesanais do distrito de São Bartolomeu, que foram reconhecidos 

(Decreto N° 1096, de 15/04/2008) como patrimônio cultural imaterial do município. Objetivo: avaliar 

o crescimento de estabelecimentos gastronômicos no município e a gastronomia ofertada como 

forma de atrativo turístico cultural. Metodologia: Além de pesquisa bibliográfica, foram realizadas 

entrevistas com o dono ou gerente de 45 restaurantes de Ouro Preto, onde foram identificados os 

pratos típicos ofertados, considerados típicos da região e consumidos com maior freqüência. 

Resultado: Observou–se a predominância de pequenos estabelecimentos gastronômicos, voltados 

a atender predominantemente turistas de diferentes classes sociais, sendo que em 66,7% dos 

restaurantes avaliados o gasto per capita não ultrapassava R$60,00. Além disso, identificou–se um 

crescimento no setor entre 2000 e 2010, sendo que 23 dos 45 estabelecimentos analisados 

iniciaram suas atividades neste período. Apesar dos investimentos no setor nesta década, 

verificou–se que a maior parte dos estabelecimentos adota a gastronomia mineira (ingredientes e 

temperos) como referência, sem, contudo, conhecer ou se interessar pela oferta da culinária típica 

ouropretana. Feijão tropeiro (35%), frango com quiabo (10%), tutu (6%), feijoada (6%) e couve fina 

(6%) foram citados como os pratos mais consumidos nos restaurantes. O primeiro e o terceiro 

pratos foram considerados típicos de Ouro Preto, embora tenham identidade mineira. Conclusão: 
A influência da culinária mineira predomina na gastronomia ofertada nos restaurantes, indicando a 

necessidade de buscar o crescimento e fortalecimento da identidade gastronômica ouropretana 

como forma de atratividade do turismo cultural. Apoio: UFOP, UFJF.  
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Festival de Folclore de Penha do Cassiano – O Resgate de uma história 
 

Vilson Pereira Batista, Daniel Karlos de Abreu Leonardo, Osiel Lima da Cunha, Patrícia Falco 

Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Inventário de Referências Culturais, Arquitetura, Folclore 

 

Introdução: A preservação do patrimônio material e imaterial torna possível regatar a história vivida 

pelas diversas comunidades brasileiras através das suas manifestações culturais. Nesse sentido, o 

arquiteto tem um papel de suma importância na pesquisa e na formação das futuras gerações 

numa combinação de prática, pesquisa e ação pública. Objetivo: Identificar um bem cultural na 

mesorregião do Vale do Rio Doce; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do 

Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente 

definiu como objeto de estudo a categoria Celebração; posteriormente, identificou–se o bem 

cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do 

Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo 

envolveu entrevistas com informantes e coleta de dados. Resultado: Dentro da categoria 

Celebração o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural o Festival de Folclore de 

Penha do Cassiano, destacando sua importância cultural para a cidade. Conclusão: O festival 

iniciado em 2001 é organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e juventude do Município 

de Governador Valadares com intuito de resgatar a atuação dos grupos folclóricos que atuavam na 

região do Distrito de Penha do Cassiano, hoje a celebração ganhou destaque regional atingindo 

vários outros municípios do Vale do Rio Doce.  
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Narrativas sobre o saneamento básico e o desenvolvimento de Xonin de Cima (distrito de 
Governador Valadares) 
 
Waléria Rocha Miranda; David Souza da Silva Barbosa; Patrícia Falco Genovez (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Xonin de Cima, Narrativas, Saneamento Básico, Desenvolvimento 

 

Introdução: O saneamento básico consiste em um conjunto de medidas que visam preservar ou 

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de promover a saúde, prevenir doenças, 

e consequentemente melhorar a qualidade de vida da população. Ele é um direito assegurado pela 

constituição e definido como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos 

sólidos e de águas pluviais. Objetivo: Levantar narrativas sobre o processo de saneamento básico 

e o desenvolvimento vivenciado por Xonin de Cima entre as décadas de 1940 a 1980; relacionar o 

desenvolvimento do distrito de Xonin de Cima com o saneamento básico. Metodologia: Pesquisa 

pauta–se num levantamento bibliográfico sobre a questão do saneamento básico no Brasil e no 

Sertão do Brasil. Essa pesquisa está sendo complementada com um trabalho de campo 

quantitativo, pautado na coleta de narrativas dos antigos moradores que vivenciaram a formação e 

o desenvolvimento do distrito. Foram colhidas, até o momento 15 entrevistas. Resultado: Os 

resultados preliminares apontam que houve melhorias nas condições de saneamento básico no 

distrito de Xonin de Cima ao longo dos seus 90 anos de história. Entretanto, a população reafirma 

uma condição de muito atrasado em relação à sua cidade sede, Governador Valadares. 

Conclusão: Através dos dados obtidos nas entrevistas é possível concluir que em Xonin de Cima a 

questão do saneamento básico caracteriza–se por ações isoladas, influenciadas por aspectos 

econômicos, sociais, políticos e culturais. Os resultados foram sensação de abandono e 

marginalização das populações carentes. Durante este período houve, de uma maneira geral, uma 

melhoria nos serviços prestados a esta comunidade, mas os mesmos ainda são considerados pelos 

moradores como insuficientes e/ou precários. Apoio: BIC/UNIVALE/ FAPEMIG.  
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Uma visão cega das ruas de Governador Valadares: Um olhar sobre Acessibilidade 
 

Yuri Martins dos Santos; Josiele Nunes de Souza; Leticia Barcelos Silva; Patrícia Falco Genovez 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, acessibilidade, deficiente visual, Governador Valadares 

 

Introdução: Ao analisarmos o espaço urbano da cidade de Governador Valadares nos deparamos 

com diversos obstáculos físicos que dificultam os deficientes visuais exercerem a liberdade de ir e 

vir com segurança e ter acesso aos bens culturais da cidade. A lei Lei nº 10.098/2000 e o decreto 

n° 5296/2004 estabelecem critérios de acessibilidade para deficientes sensoriais ou com 

mobilidade reduzida, para que esse público tenha seus direitos assegurados e respeitados. 

Objetivo: Apresentar uma análise dos acessos aos bens culturais da cidade através da perspectiva 

de um deficiente visual. Metodologia: Pesquisa qualitativa e investigativa dos acessos aos bens 

culturais de Governador Valadares, visando à acessibilidade para cegos. Resultado: 
Historicamente, os deficientes percorreram caminhos difíceis e se depararam com diversos 

obstáculos e percalços no âmbito social. O direito de ir e vir dos deficientes visuais de Governador 

Valadares e o acesso aos bens culturais acabam sendo um desafio, pois as ruas despreparadas, 

mal projetadas, sem o piso tátil, passeios irregulares, falta de rampas de acessos, tornam–se um 

entrave diário para esse público. Conclusão: É possível perceber que após 16 anos da criação da 

Lei 10.098/2000, que dispõe sobre a promoção da acessibilidade, e 12 anos após a criação da 

NBR 9050:2004 que dita normas e critérios para a instalação dos pisos táteis e demais serviços 

para os cegos, este público ainda vive os transtornos e as dificuldades de se locomover com 

segurança e autonomia pelos espaços públicos de Governador Valadares. A acessibilidade é, 

portanto, uma caminhada árdua e feita a passos lentos. Consideramos relevante ressaltar que 

estamos em um momento de inclusão social e que a liberdade de ir e vir é um direito de todo 

cidadão segundo a Constituição Brasileira. Entretanto, o que percebemos é que os poderes 

municipais têm abordado com negligência este contexto social.  

 

yurimartinsgv@hotmail.com  
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ST 23: Formação e Trabalho Docente: programas, políticas e identidade profissional 

 

Semiologia e semiotécnica: a relevância do exame físico no ensino da enfermagem 

 

Amanda Lemos Amorim Rosa; Ana Carolina Braga dos Santos; Micael Alves dos Santos; Thamilly 

Ruas Figueirêdo Borborema; Valéria de Oliveira Ambrosio (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Semiologia em enfermagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

Exame físico na enfermagem 

 
Introdução: O ensino da enfermagem transitou entre o tecnicismo a um profissional reflexivo. Os 

escritos de Florence Nightingale e Wanda Horta contribuíram fortemente para reformulação da 

assistência de enfermagem e para a disseminação de outras importantes teorias de enfermagem. 

Neste contexto, a disciplina de Semiologia e Semiotécnica foi inserida na diretriz curricular do curso 

e tem como proposta o ensino–aprendizado dos conceitos e técnicas iniciais necessárias à 

assistência de enfermagem, dentre estes o exame físico. Objetivo: Enfatizar a relevância da 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica no ensino do exame físico de enfermagem. Metodologia: 
Trata–se de um estudo qualitativo–exploratório de revisão bibliográfica, desenvolvido com base em 

referenciais encontrados na Bireme, Scielo e livros. Resultado: O Processo de Enfermagem é 

empregado para favorecer o cuidado, composto pelo diagnóstico, intervenções e resultados de 

enfermagem. A disciplina de Semiologia e Semiotécnica possibilita a construção de conhecimentos 

e o aperfeiçoamento de técnicas de investigação de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, 

os quais constituem–se no exame físico. Este, por sua vez, viabiliza o direcionamento do 

diagnóstico e da implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Por meio 

do exame físico, o enfermeiro ainda fortalece o vínculo com o paciente, identificando fatores 

subjetivos importantes para a anamnese de enfermagem. Conclusão: Com o desenvolvimento da 

enfermagem, o exame físico e a SAE tornaram–se importantes ferramentas de cuidado 

apreendidos e aperfeiçoados na disciplina Semiologia e Semiotécnica, que subsidiam uma 

assistência de qualidade comprometida com a saúde do paciente. Apoio: UNIVALE.  
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365 
 

mailto:lemmos_amanda@hotmail.com


 
 
Leitura de obras literárias: uma experiência de letramento 
 
Ana Paula Campos Paixão, Nayara Freitas Nascimento Ferreira, Grasyelle Germano Braga, Márcia 

Cândida de Araújo Cunha, Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE ; Escola Municipal Laura Fabri 

 

Palavras–chave: Leitura. Letramento literário. Literatura 

 

Introdução: No ambiente escolar, devem–se conceber práticas sociais de leitura de textos literários 

visto que elas conduzem os alunos ao letramento. O letramento literário corrobora, no contexto de 

aplicação, para a eficácia no trabalho de formação de alunos leitores/escritores e materializa–se na 

escola, pois requer do professor um tratamento didático específico, uma didatização da literatura 

através de ações diversificadas, incluindo as modalidades organizativas do trabalho pedagógico. 

Objetivo: Legitimar o letramento literário como componente curricular indispensável à construção e 

a reconstrução dos significados pelos alunos em relação aos textos lidos. Metodologia: O trabalho 

dar–se–á com o suporte teórico do livro de Rildo Cosson, “Letramento literário: teoria e prática”. 

Seguindo os passos da sequência expandida sugeridos pelo autor, as turmas do 5º ano iniciarão a 

leitura de livros literários de textos maiores e de autores consagrados da literatura infantojuvenil: “O 

Gato Malhado e Andorinha Sinhá”, de Jorge Amado; “Bisa Bia e Bisa Bel”, de Ana Maria Machado; 

e “O Sofá Estampado”, de Lygia Bojunga. Como última etapa, os alunos farão a divulgação das 

obras lidas nas demais turmas da escola, relatando as aprendizagens e os sentidos construídos 

através da leitura e o registro dos significados apreendidos. Resultado: Espera–se com a leitura 

das obras o desvelamento dos contextos de produção, o desenvolvimento de práticas coletivas no 

contexto escolar, a interação dos educandos com os textos lidos, o desenvolvimento da criticidade 

de alunos leitores que compreendem as temáticas lidas e autonomamente tomam posição diante 

dos valores e conflitos propostos nas obras. Conclusão: A leitura de obras literárias abre espaço 

para legitimar o letramento literário como componente curricular indispensável à construção e à 

reconstrução de significados pelos estudantes em relação aos textos lidos. Apoio: PIBID/CAPES.  
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Letramento literário: práticas em sala de aula 
 

Ana Paula Campos Paixão, Kelli Santos Jardim, Raquel Oliveira Mendes, Márcia Cândida de Araújo 

Cunha, Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Municipal Laura Fabri 

 

Palavras–chave: Leitura. Letramento literário. Literatura 

 
Introdução: O subprojeto Letramento Literário, integrante do PIBID/UNIVALE, constitui–se numa 

proposta de ressignificação do trabalho com a literatura na escola. A objetividade e a 

contemporaneidade da proposta do subprojeto vieram de encontro às práticas de linguagem 

desenvolvidas na escola. O trabalho desenvolvido pelas bolsistas contribuiu no aprimoramento da 

linguagem oral, na construção de sentidos advinda da relação do leitor com o texto, da discussão 

sobre letramento literário e suas implicações, promovendo práticas sociais significativas. Objetivo: 
Colocar em prática as teorias de Rildo Cosson no processo de promoção do letramento literário no 

contexto de sala de aula. Metodologia: A princípio, houve formação teórica nas oficinas na 

UNIVALE, seguida de formação na escola para introdução à prática docente. A seguir, aconteceu a 

seleção da modalidade organizativa do trabalho pedagógico que melhor constituía viés com o 

letramento literário. Prosseguindo, foram elaboradas sequências didáticas de textos literários e 

utilizados os “Contos de morte morrida”, de Ernani Ssó. O público alvo selecionado foram os alunos 

do 5º ano. Resultado: O trabalho das bolsistas foi importante na medida em que um contrato 

didático foi estabelecido entre os alunos e as Bids, propiciando comportamento participativo e a 

construção de sentido dos textos/contos lidos. Os aspectos notacionais e discursivos do texto foram 

tratados em ações desafiadoras em que se propôs a intertextualidade e a interdiscursividade num 

trabalho de mediação devidamente planejada, objetivando levar o aluno à construção de sentido e 

ao prazer de ler. Conclusão: As reflexões, o implícito e explícito no texto, as inferências, as 

indagações feitas ao texto, certamente contribuíram na formação do letramento literário na escola. 

Apoio: PIBID/CAPES.  
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A importância do PIBID na formação acadêmica: práticas e saberes necessários à atuação 
docente 
 
Carla Martins do Carmo, Daiana Leite da Silva, Jessica Lana Soares Neves Coleta, Thamara 

Carvalho Simões de Souza, Valdicélio Martins dos Santos (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: PIBID, docente, formação, educação  

 

Introdução: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID é apoiado pela 

CAPES, em parceria com Instituições de Ensino Superior que apoia e incentiva a iniciação à 

docência e à formação de professores. Desde o ano de 2010 a Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE é contemplada com o programa destinado a alfabetização e letramento de adolescentes 

das Escolas Municipais de Governador Valadares – MG. Em 2012, acontece a ampliação do 

programa que abre espaço para outros subprojetos e dentre eles o de iniciação à docência na 

Educação Infantil, atendendo crianças de 0 a 5 deste município. Objetivo: Incentivar a formação de 

docentes para Educação Infantil, por meio da apropriação e da reflexão sobre instrumentos, 

saberes e práticas necessárias para o trabalho docente. Metodologia: Encontros de formação 

continuada semanalmente com o coordenador de área. Planejamento e estruturação de projetos e 

sequencias didáticas a serem desenvolvidas no cotidiano de crianças de 0 a 5 anos. Construção de 

material didático para o enriquecimento do processo de desenvolvimento dos conteúdos. 

Resultado: Articulação do processo de ensino–aprendizagem e desenvolvimento da práxis na 

formação inicial dos acadêmicos. Contato direto com outros docentes da educação básica 

aproximando, refletindo e dialogando com todos os atores envolvidos. Ampliação do conhecimento 

teórico e prático apreendidos na universidade e aplicado junto as crianças. Conclusão: Sabe–se 

que a formação continuada é de extrema importância para formação do educador e vivenciá–lo 

torna significativo o processo de ensino–aprendizagem de um futuro docente. O exercício da 

docência busca uma forma de reflexão, afim de que o professor possa sempre aprimorá–la, 

levando em conta a realidade em que atua de modo a adequar suas práticas e seus saberes. 

Apoio: PIBID/CAPES.  
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Trabalho docente em Sistemas de Informação: Diretrizes Curriculares Nacionais e Mercado 
de Trabalho 
 

Cristiane Mendes Netto, Rossana Cristina Ribeiro Morais 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Docência, Sistemas de Informação, Diretrizes Curriculares Nacionais 

 
Introdução: O curso de Sistemas de Informação pertence à área de Computação e tem como 

objetivo preparar profissionais para atuar com as Tecnologias da Informação. No Brasil, a oferta de 

cursos dessa área foi iniciada em 1969 e por muitos anos essas ofertas foram apresentadas com 

denominações variadas e com ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Em 2012, um 

projeto de resolução foi apresentado para instituir as DCN para os cursos de graduação dessa 

área. Diante de um cenário tecnológico que se apresenta com rápidas mudanças, o trabalho 

docente no curso de Sistemas de Informação vem sendo desafiado, na medida em que é 

necessário atender aos requisitos legais impostos pelo MEC, aos anseios do mercado de trabalho 

e, ainda, às demandas do corpo discente de um curso altamente influenciado pelas mudanças 

tecnológicas e de acesso à informação. Objetivo: Analisar o projeto de resolução que institui as 

DCN para os cursos de graduação na área de Computação frente às demandas do mercado de 

trabalho e às práticas do trabalho docente no curso de Sistemas de Informação da UNIVALE. 

Metodologia: Pesquisa exploratória, com procedimento de análise documental nos instrumentos 

legais, nas ofertas de contratação do mercado de trabalho e coleta de relatos da prática docente. 

Resultado: As reflexões junto ao corpo docente do curso refletem o desafio de atuar em um curso 

marcado pela transformação acelerada de soluções tecnológicas em contraposição à morosidade 

de publicações de resoluções legais, que sustentam a viabilidade de oferta do curso. Conclusão: 
Sabendo–se da impossibilidade de não atender aos requisitos legais e da responsabilidade de 

formar profissionais aptos para atuar em um mercado de trabalho competitivo e globalizado, faz–se 

necessário uma prática docente reflexiva, voltada a formar profissionais com capacidade de 

aprender a aprender visto a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica continuamente.  

 

cristiane.netto@univale.br 
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Formação docente de egressos de PIBID/UNIVALE 
 

Cyntia Rodrigues Cabral; Marta Maria Aquino Camargo, Valdineia Vicente de Almeida, Kyara 

Freitas Barbosa, Eliene Nery santana Enes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: formação docente, pedagogia, PIBID 

 

Introdução: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência PIBID/UNIVALE 

apresenta, entre seus objetivos elevar a qualidade da formação inicial e professores nos cursos de 

licenciatura e buscar promover aproximação entre o ensino superior e educação básica por meio da 

inserção e licenciandos no cotidiano de escolas de educação básica. Os bolsistas egressos do 

PIBID/UNIVALE trazem expectativas de formação que vão ao encontro do propósito do programa. 

Objetivo: proporcionar aos bolsistas oportunidade de participação em experiências metodológicas 

e práticas docentes na educação básica. Metodologia: Inicialmente discutiu–se as expectativas, 

sentimentos, conflitos dos bolsistas em relação ao programa e sua respectiva inserção no cotidiano 

da escola. Buscou–se a seguir, diálogos sobre docência e ensinar aprender e a construção de um 

pequeno roteiro para o conhecimento da escola por meio da construção da cartografia, ainda em 

processo, com a participação de alunos do primeiro ciclo da infância. Resultado: os resultados 

parciais, são observados nos diálogos entre os bolsitas no planejamento das atividades, na 

problematização da formação docente, nas expectativas positivas em relação a oportunidade que o 

PIBID oferece ao licenciando. Conclusão: conclui–se que o pibid/univale oportuniza aproximação 

do ensino superior e educação básica, contribuindo para a qualidade da formação docente. Apoio: 
CAPES/PIBID.  
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Da formação à atuação: desafios da atuação dos profissionais de educação física no Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
 

Dângelo Salomão Augusto, Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Formação profissional, Promoção da saúde, Práticas corporais/atividades físicas, 

Atenção Básica, Territorialização em saúde 

 
Introdução: A presente proposta refere–se ao projeto de pesquisa (em elaboração) para produção 

de dissertação na conclusão do mestrado em Gestão Integrada do Território. Mudanças nos 

padrões de adoecimento da população conduziram a novas compreensões sobre o processo 

saúde–doença e a uma reorientação no modelo de assistência e cuidado em saúde pública, com 

ênfase na promoção da saúde. Neste contexto, os profissionais de educação física (PEF) inseridos 

na Atenção Básica (AB), potencialmente, enfrentam desafios no trabalho com as práticas 

corporais/atividades físicas em razão de seu percurso histórico até a entrada na saúde pública, dos 

perfis profissionais de egressos da graduação e das distintas orientações institucionais para o 

trabalho em saúde pública. Objetivo: Conhecer os desafios enfrentados pelos PEF a uma atuação 

eficaz nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Metodologia: A pesquisa terá um 

delineamento observacional, de corte transversal, exploratório, descritivo e abordagens quantitativa 

e qualitativa. A amostra será composta pelos PEF vinculados às equipes do NASF na cidade de 

Governador Valadares/MG. A coleta de dados consistirá em uma entrevista com roteiro 

semiestruturado, observação não–participante e análise de currículos de formação na graduação 

dos entrevistados. A análise quantitativa dos dados será em termos de frequência absoluta e 

relativa das respostas, média e desvio–padrão; a análise qualitativa será através da Análise de 

Conteúdo de Bardin. Resultado: Espera–se propiciar um conhecimento acerca das dificuldades e 

possibilidades do trabalho dos PEF no campo da saúde pública. Conclusão: Acredita–se que o 

conhecimento dos desafios á atuação dos PEF no NASF possa contribuir para a melhoria das 

políticas públicas de saúde, da formação acadêmica, e para a consolidação da inserção dos PEF 

na Atenção Básica. Apoio: UNIVALE. 

 

dangelo.augusto@univale.br 
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Os desafios da organização da rotina no cotidiano da creche  
 

Edivânia Maria da Silva, Letícia chaves dos Santos, Flávia de Oliveira Coelho (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Educação Infantil, Espaço, Rotina 

 

Introdução: O estudo sobre autores que pesquisam o espaço e a rotina na educação infantil 

proporcionou–nos, na trajetória do Curso de Pedagogia, um olhar crítico sobre as instituições que 

acolhem as crianças. Segundo os autores, alguns espaços apresentam–se inadequados, distantes 

das reais necessidades das crianças e do que preconiza os documentos legais que orientam as 

creches em relação ao modo de organizá–los, o que exigirá do professor um olhar mais atento ao 

planejar a rotina. Objetivo: Destacar a importância da organização da rotina e do espaço como 

meio para contemplar as especificidades da criança, com fins de promover o desenvolvimento 

integral da mesma e o papel do professor nesta organização. Metodologia: Revisão bibliográfica a 

partir de artigos e livros. Resultado: A organização dos espaços se dá conforme a faixa etária, 

porém devemos possibilitar as diferentes interações entre crianças de variadas idades, pois este 

contato colabora para o seu crescimento pessoal, através das relações de trocas. O espaço deverá 

ser tão aconchegante quanto desafiador, permitindo a exploração livre e aguçando a curiosidade da 

criança. Conclusão: A organização da rotina na Educação Infantil deve ser pensada e disposta de 

forma intencional, flexível e dinâmica. É preciso desmistificar o fato de que uma rotina organizada 

deve estar diretamente ligada somente ao cumprimento de horários pré–estabelecidos. Os horários 

são importantes, porém o modo como as crianças participam destas atividades e qualidade das 

mesmas, também. As creches devem constituir–se em espaços favoráveis às vivências, 

possibilitando a criatividade e novas descobertas.  

 

edvaniamaria2000@hotmail.com 
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Puxa–conversa sobre educação inclusiva 
 

Eliene Nery Santana Enes; Lorena de Souza Gaião; Raquel Oliveira Mendes, Kelly Santos Jardim, 

Nádia Semaan Abboud Quintão 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: formação docente, educação inclusiva, diversidade 

 
Introdução: As mudanças educacionais e a resposta à diversidade das necessidades educacionais 

especiais dos alunos exigem formação, novo modo de pensar a educação em uma proposta de 

ensino para todos na perspectiva da educação inclusiva, como orienta a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (2008). Nesse contexto, o 

PIBID/UNIVALE contribui na discussão/formação da perspectiva inclusiva dos bolsistas de iniciação 

à Docência, licenciandos em Pedagogia e apresenta como estratégia de diálogos a caixa “Puxa–

conversa sobre Educação Inclusiva”, com 100 perguntas para refletir e dialogar. Objetivo: Propiciar 

reflexão e diálogos sobre a diversidade e educação inclusiva. Metodologia: A “Caixa Puxa–

conversa sobre educação inclusiva” foi idealizada a partir das leituras e discussões sobre 

diversidade e educação inclusiva nas práticas formativas do PIBID/UNIVALE – Pedagogia. Na 

caixa, no formato de um pequeno livro estão 100 cartas, cada uma com pergunta elaborada a partir 

de indagações e ideias de pesquisadores da Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva. Resultado: Inicialmente, apresenta–se a criação de um produto – “Caixa Puxa–conversa 

sobre educação inclusiva” – e na sequência, observa–se que sua utilização favorece as 

discussões, de modo lúdico e interativo, contribuindo para aproximação com autores / 

pesquisadores da área. Conclusão: No campo da educação, em relação aos docentes, entende–

se a necessidade de maior conhecimento científico aliado à prática. Considera–se, que a “Caixa 

Puxa–conversa sobre educação inclusiva” poderá ser instrumento que inova rodas de discussão e 

diálogos na perspectiva da educação inclusiva. Apoio: CAPES/PIBID.  

 

eliene.nery@yahoo.com.br 
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Letramento Literário: uma prática no PIBID–UNIVALE 
 

Flávia Aparecida de Souza; Paula Andreza de Almeida Wanzeler; Michelle Cristina da Conceição 

Tavares; Monique Linhares Costa Pinheiro; Elisângela Rodrigues A. Vieira Helal (Orientadora)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Escola Municipal Marilourdes Nunes Coelho 

 

Palavras–chave: Formação Continuada. Letramento Literário. Prática docente. Embasamento 

teórico 

 
Introdução: O trabalho desenvolvido com os alunos da escola Municipal Marilourdes Nunes 

Coelho esta embasado nas reflexões realizadas em encontros semanais de formação continuada. 

O livro “letramento literário teoria e prática” de Rildo Cosson, foi a obra escolhida para embasar 

nossa prática. Este livro foi escrito para professores que desejam fazer do letramento literário uma 

prática significativa para si e para seus alunos, propondo oficinas que visam fortalecer e ampliar o 

estímulo à leitura, além de favorecer o desenvolvimento das habilidades necessárias para uma 

leitura proficiente. Nesses encontros também temos a oportunidade de elucidar dúvidas, trocar 

saberes, compartilhar vivências e relacioná–las a obra estudada. Objetivo: Buscar embasamento 

teórico para o trabalho de letramento literário desenvolvido na escola e realizar reflexões sobre os 

objetivos, estratégias e metodologias, buscando a maximização da eficácia e adequação das 

sequências didáticas desenvolvidas em sala. Metodologia: Estudo em grupo realizado 

semanalmente com todas as bolsistas do subprojeto letramento literário, tendo como fio condutor a 

leitura reflexiva do livro Letramento Literário de Rildo Coson. Resultado: Os estudos nos brindaram 

com estratégias e ferramentas para otimizar nosso trabalho, além de nortear o processo de 

compreensão, reflexão e construção de sentidos sobre o que é o letramento literário e sua 

importância ao longo de todo processo educacional. Conclusão: Os encontros de formação 
continuada têm sido imprescindíveis para orientação do fazer pedagógico em busca do 

aprimoramento da ação docente, uma vez que essa ação exige conhecimentos específicos, para 

que o professor possa atender às demandas educacionais e sociais requeridas pelo momento 

sócio–histórico da sociedade contemporânea. Apoio: PIBID/CAPES. 

 

jpfw@hotmail.com 
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SIGNWRITING: proposta de transição para a Língua de Sinais como mecanismo pedagógico 
para alunos surdos 
 

Jessika Rocha de Moura; Roberta Oliveira; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: SignWriting; transcrição para a Língua Brasileira de Sinais; alunos surdos 

 
Introdução: Novos conceitos ganham força na comunidade cientifica em busca da efetiva inclusão 

de crianças com necessidades especiais na escola regular. A comunidade Surda representa uma 

grande parcela neste processo de inclusão, e a partir desta demanda surge a necessidade de 

recursos pedagógicos que atendam as necessidades educacionais destas crianças. O 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como língua oficial da comunidade Surda 

e o acompanhamento da criança surda por um interprete são recursos pedagógicos que tem 

ajudado neste processo porem uma nova estratégia de ensino baseada na transição direta dos 

sinais da Libras vem ganhando espaço como mais um importante instrumento pedagógico para 

alfabetização de crianças surdas. Objetivo: Identificar o SignWriting como mecanismo pedagógico 

para o ensino de alunos surdos, a partir do registro ortográfico das estruturas básicas da Libras: 

posição de mão, movimentos e contatos. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em 

artigos, livros e documentos, a partir dos Estudos Surdos (Capovilla & Raphael, 2012; Giraffa, 

Santarosa e Campos, 2000; Novaes, 2010; Stumpf, 2002; Barreto & Barreto, 2012). Resultado: 
Trata–se de um novo método sistemático de registro da Língua de Sinais, cujos estudos no Brasil 

ainda são incipientes, com o objetivo de se registrar os movimentos e tipos de contato gestuais, 

apresentando–se como a escrita de sinais necessária para subsidiar novas práticas pedagógicas 

com os alunos surdos, para que consigam, de forma mais aprimorada, adquirirem a sua própria 

Língua de Sinais e também a Língua Portuguesa. Conclusão: Conclui se que o SignWriting 

corresponde a mais um instrumento pedagógico de significativa importância na inclusão, 

desenvolvimento e emancipação de alunos surdos. Apoio: PIBID/CAPES  

 

jessika0302@hotmail.com 
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Formação de Letras em EAD: considerações sobre o domínio das quatro habilidades em 
Língua Inglesa 
 
Junilson Oliveira Mendes, Verônica Ferreira, Wélida Rodrigues, Sônia Bianchinni (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: Ensino a distância, domínio das quatro habilidades, Língua Inglesa 
 
Introdução: O ensino a distância no Brasil vem crescendo de forma acelerada, impulsionado por 

programas do governo para facilitar o acesso de alunos ao ensino superior, é perceptível a grande 

procura por esse tipo de ensino em todo o país. A EaD tem despertado a atenção das 

universidades tradicionais devido a grande evasão de alunos que optam por esse tipo de ensino. 

Na verdade, a EaD é uma modalidade de ensino nova que tem crescido gradativamente 

acompanhando as novas tecnologias. Alguns dos questionamentos seriam a forma com que o 

aluno adquire as habilidades inerentes ao curso e exigidas pelo MEC. Outros questionamentos 

partem do pressuposto que, nem todos os estudantes de universidade a distância desenvolvem 

satisfatoriamente tais habilidades. Objetivo: Analisar as normas que regulamentam o ensino 

superior a distância no Brasil de acordo com a LDB, os PCNs e o MEC, e entender se o EaD 

desenvolve padrões educacionais, adotando metodologias objetivas de aprendizagem direcionadas 

aos seus alunos, verificando se ele obedece a algum critério. Metodologia: O ponto de partida para 

nossa pesquisa será a análise do material didático da UFLA – curso Letras / Língua Inglesa em 

EaD, bem como a entrevista com um tutor para a verificação do ensino–aprendizagem através 

desse material. Também será feita uma atividade de Listening Comprehension, Reading, Writing e 

Speaking com oito alunos desse curso, na qual será utilizado o livro Top Notch (Fundamentals). Em 

se tratando de habilidades, com relação ao ensino de línguas normalmente referem–se às 

habilidades de ouvir, falar, ler e escrever aqui nomeadas de quatro habilidades. Resultado: As 

reflexões da teoria, juntamente com as atividades práticas aqui abordadas trarão um norte no 

processo de construção que levará a interpretação e o entendimento das estratégias de 

aprendizagem utilizadas no ensino de língua estrangeira a distância. Conclusão: Considerando 

que existem diversos fatores que diferenciam o ensino tradicional do ensino a distância, 

entenderemos como ocorre o processo dessa aprendizagem.  

 

teacherjunilson@gmail.com 
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Experiência de formação docente: diversidade no espaço escolar 
 

Kamila Araujo Soares; Meirilaine Aparecida dos Santos; Hilda Maria de Oliveira Santos; Thauane 

Lopes Martins; Fabiana Paula Pereira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: formação docente, educação inclusiva, diversidade, PIBID 

 
Introdução: Este trabalho apresenta experiências de formação vivenciadas pelos bolsistas de 

iniciação à Docência do PIBID/UNIVALE na Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Elorz, 

considerada referência na rede municipal pelo trabalho que realiza na perspectiva da educação 

inclusiva, com 82 alunos com necessidades educacionais especiais matriculados. Objetivo: 
propiciar reflexões e diálogos sobre diversidade e inclusão. Metodologia: Utilizou–se como 

estratégia metodológica oficinas que se constituem em uma proposta adequada para atividades em 

grupos. Os temas da diversidade e educação inclusiva foram tratados com de apoio de vídeos, com 

registros em portifólio, mural de desenhos e fotografias. Participaram das oficinas 124 alunos, do 

primeiro e segundo Ciclo da Infância, em oficina semanal, no período de março a maio/2016. 

Resultado: Como resultados parciais, observou–se maior participação e reflexão dos alunos sobre 

situações vividas no cotidiano escolar, no convívio entre seus pares com necessidades 

educacionais especiais, maior  respeito às diferenças. Registrou–se melhora na comunicação oral 

das ideias e interação no grupo. Para os bolsistas, as oficinas são momentos de trocas de saberes, 

reflexões e de aprendizado para docência. Conclusão: Conclui–se que o exercício de oficinas é 

um importante instrumento na construção de conhecimentos e aprendizagem para os alunos, na 

construção de vínculos afetivos. Para os bolsistas, o desenvolvimento das oficinas se constitui uma 

como importante contribuição na formação docente. Apoio: CAPES/PIBID.  

 

kamigv10@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

377 
 



 
 
A educação em saúde no currículo de um curso de enfermagem: o aprender para educar  
 
Líbna Macedo Gonçalves; Denise de Oliveira Silva Andrade; Mônica Valadares Martins; Elizabete 

Maria de Assis Godinho (Orientadora) 

 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação em saúde, Assistência de enfermagem, Educar 

 
Introdução: A educação constitui papel intrínseco do enfermeiro. No cotidiano é indispensável a 

apropriação de referenciais teóricos sobre a promoção e educação em saúde, onde o 

descompasso da educação em saúde pode ser o despreparo dos profissionais que a realizam. A 

educação para a saúde é importante para o cuidado de enfermagem, pois determina como os 

indivíduos e as famílias são capazes de ter comportamentos que conduzam a um ótimo 

autocuidado. Objetivo: Refletir como um curso de graduação em enfermagem vem abordando a 

educação em saúde junto aos seus acadêmicos. Metodologia: Trata–se de uma pesquisa 

documental, sendo os dados coletados nos planejamentos de ensino de um curso de bacharelado 

em enfermagem, disponível no site da universidade. Resultado: Os modelos explicativos acerca do 

surgimento das doenças, inicialmente se constituíram em explicações unicausais, onde fatores 

externos exerciam papel fundamental nesse processo ao ser humano, sendo o ambiente fator único 

causador de patologias e, após, passa–se a considerar o social. Consta–se que ainda hoje esses 

modelos imperam na forma como a saúde é abordada e de como são pensadas as ações para 

resolução dos problemas nesse âmbito. Várias são as disciplinas do currículo que poderiam 

abordar e trabalhar o tema educação em saúde. Em 09 Semestres são ofertadas 37 disciplinas, 

onde apenas 03 apresentam alguma referência ao tema educação em saúde. Conclusão: 
Conforme preconizam as diretrizes curriculares do curso superior no que tange a flexibilização dos 

currículos, uma revisão mais aprofundada dos conteúdos de Educação e Promoção em Saúde 

pode e deve ser considerada. As autoras entendem que a formação deve propor ao estudante a 

transformar realidades, contribuindo para o desenvolvimento social, reproduzindo de forma atenta 

em uma futura atuação ensinamentos e práticas de educação em saúde. Apoio: UNIVALE.  

 

bamacedo23@hotmail.com 
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Antecedentes do Cálculo Diferencial e Integral: análise do ensino da matemática básica  
 

Marcos Miller Lopes Gonçalves; Camila Pereira Amaral (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Ensino e Aprendizagem do Cálculo, Conhecimentos específicos, Aplicação 

 
Introdução: A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I é uma disciplina considerada como um 

terror para os estudantes que iniciam sua trajetória acadêmica na área exata. Ela é considerada um 

elo entre o ensino médio com o ensino superior, porém necessita do conhecimento da matemática 

básica desde o ensino fundamental. Entendemos que, ensinar Matemática é muito mais do que o 

manejo de fórmulas, mas sim, de criar situações que possibilitem aos estudantes a construção de 

competências para saberem lidar com conceitos. Objetivo: Analisar os antecedentes do Cálculo 

Diferencial e Integral, que é uma disciplina realizada no início de alguns cursos de graduação das 

áreas exatas e possui grande índice de reprovação. Metodologia: Revisão bibliográfica em artigos, 

documentos e observações. Resultado: Apresenta–se como resultado que é normal os alunos se 

assustarem com o primeiro Cálculo que se deparam em sua graduação, pois a falta de 

conhecimento básico que deveriam ser adquiridos anteriormente se reflete na nova fase do 

estudante. Muitos professores que atuam com docência no Ensino Superior têm uma linha de 

raciocínio rápido e por isso tendem a ensinar a matéria de uma forma mais direta pulando fases 

das memórias dos cálculos que seguem para o resultado final dos exercícios. Pois o pressuposto 

era de que os estudantes já deveriam ter o embasamento que a matéria exige, mas essa não é a 

realidade que se vê. Conclusão: Uma das técnicas que podem ser aplicadas antes de qualquer 

início dos conteúdos específicos dentro da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral seria uma 

“revisão da matemática básica”, ou talvez a criação de uma disciplina de pré–calculo para minimizar 

os índices de reprovações e maximizar o interesse das aplicações dessa área que é bem 

abrangente.  

 

marcosmillergoncalves@hotmail.com 

 
 
 
 
 

379 
 



 
 
LIBRAS para ouvintes como estratégia pedagógica na educação inclusiva 
 

Maria Aparecida dos Santos; Jéssika Rocha de Moura; Fabiana Paula Pereira Ferraz Alio; Lúcia 

Helena Damasceno Ferreira; Eliene Nery Santana Enes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: LIBRAS; educação inclusiva; sujeitos ouvintes, Pibid 

 

Introdução: A LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é a língua utilizada pelos surdos como forma 

de comunicação visual–espacial – é a primeira língua dos sujeitos surdos, reconhecida em abril de 

2002, por meio da Lei Federal nº 10.463. Alunos–bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID/UNIVALE observando a pouca inserção e conhecimento da LIBRAS 

em escolas inclusivas com alunos surdos, as dificuldades de interação/comunicação entre alunos 

surdos e ouvintes, propõem oficina de LIBRAS para alunos ouvintes. A oficina apresenta–se como 

uma alternativa e estratégia para a perspectiva da educação inclusiva. Objetivo: sensibilizar 

sujeitos ouvintes em relação a Libras no processo de educação inclusiva de sujeitos surdos. 

Metodologia: para desenvolver o trabalho inicialmente buscou–se pesquisa teórica sobre a 

estrutura básica para Libras: posição de mão, movimentos e contatos e a seguir, foram elencados 

jogos e brincadeiras com os sinais visuais. Nas oficinas, os alunos consolidaram o sistema 

alfabético da LIBRAS, e com apoio de fichas e cartazes escreviam seu próprio nome e criavam 

frases de comunicação viso espacial. Resultado: A aprendizagem lúdica despertou o interesse dos 

alunos pela LIBRAS, permitiu a reflexão sobre a comunicação do sujeito surdo e ouvinte e 

sensibilizou para busca da comunicação/interação com colegas surdos.Conclusão: Por meio das 

brincadeiras e jogos, de modo prazeroso, alunos ouvintes se interessam em aprender LIBRAS e 

desenvolvem atitudes inclusivas. Conclui–se que o contato com LIBRAS corresponde a uma 

estratégia pedagógica significativa para sensibilização de sujeitos ouvintes, alunos e professores, 

em relação à LIBRAS e à comunidade surda. Apoio: CAPES/PIBID.  

 

cidacleudes@gmail.com 
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A contribuição teórica do PIBID para a prática docente 
 

Michelle Cristina da Conceição Tavares, Flávia Aparecida de Souza, Monique Linhares Costa 

Pinheiro, Paula Andreza de Almeida Lima, Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Escola Municipal Marilourdes Nunes Coelho 

 

Palavras–chave: Formação continuada. Letramento literário. Prática docente. Embasamento teórico 

 
Introdução: O PIBID é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, que contribui 

para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior através do contato direto do 

acadêmico com as práticas de sala de aula, proporcionando a relação entre teoria e prática. Um 

dos subprojetos de“Letramento literário” édesenvolvido por estudantes do curso de Pedagogia da 

UNIVALE em parceria com a Escola Municipal Marilourdes Nunes Coelho, sob supervisão de uma 

coordenadora de educação básica e orientação de uma professora da IES. Objetivo: Favorecer a 

compreensão de que a fundamentação teórica do PIBID embasa a ação docente em busca de 

estratégias e metodologias a serem desenvolvidas em sala de aula. Metodologia: O trabalho é 

desenvolvido a partir do estudo do livro de Rildo Cosson, “Letramento literário: teoria e prática”, em 

encontros semanais com as bolsistas, oportunizando fundamentação didática, elucidação de 

dúvidas, troca de saberes e compartilhamento de vivências, que contribuem para a eficácia e a 

adequação de sequências didáticas a serem desenvolvidas com os alunos. Resultado: Os estudos 

favorecem a seleção de estratégias para otimizar o trabalho, além de nortear o processo de 

compreensão, reflexão e construção de sentidos sobre o que é o letramento literário e sua 

importância em todo o processo educacional. Conclusão: Os encontros de formação continuada 

têm sido imprescindíveis para a orientação do fazer pedagógico em busca do aprimoramento da 

ação docente, uma vez que essa ação exige conhecimentos específicos para que o professor 

possa atender às demandas educacionais e sociais requeridas pelo momento sócio histórico da 

sociedade contemporânea. Apoio: PIBID/CAPES.  

 

michelle–cristina@live.com 
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Repensando o curso de Pedagogia: impactos das DCNs de 2015 
 

Renata Greco de Oliveira 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: diretrizes curriculares, licenciaturas, curso de pedagogia 

 

Introdução: Em julho de 2015 foram publicadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de licenciatura no Brasil. A normativa incide também na Pedagogia e deverá ser observada 

em consonância com as diretrizes específicas do curso publicadas em 2006. Mas em que implica 

pensar a formação do pedagogo a partir das novas perspectivas e discussões que articularam o 

novo documento? Que impactos as diretrizes de 2015 trazem ao curso e à formação de 

professores na instituição e seu entorno? Objetivo: Estudar resoluções e pareceres que tratam da 

formação do pedagogo e de professores, refletir a construção de suas concepções e propostas e 

implicações destas na formação docente, para pensar rumos de um projeto pedagógico para o 

curso de Pedagogia. Metodologia: Estudos sobre a identidade profissional do pedagogo, formação 

e profissão docente e gestão educacional compõem uma base teórica para compreender e discutir 

resoluções e pareceres que normatizam os cursos de Pedagogia. Resultado: Ainda em andamento 

as primeiras leituras dos documentos legais apontam impactos e alertas aos profissionais que 

atendem ao desafio de repensar a formação do pedagogo. Com expressiva carga horária prática 

para a nova organização curricular dos cursos corre–se o risco de prescindir de estudos clássicos 

que se constituem fundamentos para o pensamento pedagógico, provocando esvaziamento teórico 

e a oferta de cursos eminentemente tecnicistas. Conclusão: Construídas em movimentos de 

tensão e debates, as diretrizes carregam diferentes concepções pedagógicas. Identificá–las e 

refletir sobre suas bases político ideológicas contribuirá para repensar o curso de Pedagogia sem 

perder as dimensões humana, crítica e ética da formação do pedagogo.  
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A construção da trajetória docente no curso de graduação em enfermagem em uma 
instituição privada do leste de Minas Gerais 
 
Valéria de Oliveira Ambrósio, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino, Elizabete Maria de Assis Godinho 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Trajetória docente, competência didático–pedagógica, conhecimento técnico 

científico 

 

Introdução: A formação docente para o ensino superior no Brasil não é um requisito presente na 

legislação ou mesmo nos editais para a contratação. O critério de seleção dos docentes se resume 

na comprovação da competência técnico–científica, em detrimento da comprovação formal da 

competência didático–pedagógica. A importância da formação pedagógica para lecionar nos cursos 

de graduação é indiscutível, mas fica deixado a segundo plano, dando grande importância ao 

conhecimento científico e a experiência técnica que o docente precisa ter para ser considerado 

bom. Tal situação tem gerado dificuldades em torno do processo ensino–aprendizagem. Objetivo: 
Conhecer a trajetória da construção docente dos enfermeiros, docentes do curso de enfermagem 

de uma instituição de ensino superior privada. Metodologia: Pesquisa qualitativa através da 

historia Oral de vida, os dados foram trabalhados segundo a análise de conteúdo de Bardin. Para 

conhecimento da construção a trajetória acadêmica dos docentes foram divididas em três etapas 

utilizando o ciclo de vida profissional trabalhado por Huberman. Resultado: Evidenciou a utilização 

e valorização dos conhecimentos técnicos na tentativa de suprir a carência de conhecimentos 

pedagógicos e didáticos dos quais lhes fizeram muita falta em todos os ciclos da trajetória. Muitas 

foram às dificuldades encontradas e estas eram bem específicas de cada ciclo profissional, mas em 

todos eles foram percebidos a carência da formação pedagógica e didática. Conclusão: O 

conhecimento técnico científico da área de enfermagem foi evidente e essencial, não devendo está 

separado da formação pedagógica, que esta se deu principalmente na prática diária da docência, 

no aprender fazendo e em capacitações realizadas na própria instituição de ensino. Ainda se 

constata a busca por pós–graduação latu sensu e strictu sensu na área de educação, para tentar 

minimizar a carência de conhecimentos teóricos e práticos da docência.  
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Experiência de formação docente/PIBID: identidade e memória na educação do campo  
 

Valteir Santos Fernandes; Andressa Rodrigues de Souza Rocha; Samyle Ferreira de Aguiar; Virley 

Sarita Machado Oliveira; Eliene Nery Santana Enes (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação do campo, escola, identidade 

 

Introdução: A educação do campo tem características próprias construídas pelas vivências, 

saberes, relações sociais e cultura campesina, retratada nos modos de vida e de reconhecer–se 

como sujeito do campo. Como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID/UNIVALE) do curso de Pedagogia vivenciamos experiência de formação docente em uma 

escola do campo em tempo integral no município de Governador Valadares, Escola Municipal 

Waldemar Nadil Krenak. Objetivo: fortalecer a identidade do campo por meio de recortes de 

memórias. Metodologia: para aproximação e reconhecimento dos marcos identitários da escola 

utilizou–se a proposta de construção da cartografia, no intuito de capturar com os sujeitos da 

escola, alunos/as e professores/as, os movimentos da organização do espaço físico interno e do 

entorno. Em passeios, os/as alunos/as, organizados em grupo, identificaram espaços, e 

reconheceram pessoas, o comércio local, espaços de lazer e de festas do bairro, memórias e 

histórias do crescimento da comunidade. O passeio foi reconstruído em fotos e desenhos, com 

registro em slide, socializado com todos os/as alunos/as. Resultado: para os bolsistas de 

Pedagogia, os resultados referem–se à ampliação do conhecimento e problematização sobre 

educação do campo; em relação a alunos/as participantes observou–se, o prazer da construção de 

um registro identitário de sua escola e também conflitos em relação ao auto–reconhecimento como 

aluno/a do campo. Conclusão: A educação no campo tem políticas públicas muito recentes e 

necessita de maior inserção/discussão nos cursos de graduação. Discutir a educação do campo é 

buscar compreender o direito de alunos/as em uma escola que considere sua cultura, seus saberes 

e sua pluralidade como fonte de conhecimento. Apoio: Pibid/Capes.  
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Formação política no curso de Pedagogia da UNIVALE 
 

Valteir Santos Fernandes; Wécely Cristina da Silva; Renata Greco de Oliveira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Formação política, Curso de Pedagogia, Formação do Pedagogo 

 

Introdução: A formação política deve estar presente em todas as graduações, uma vez que o 

ensino superior forma não somente profissionais, mas cidadãos aptos a contribuir para a 

coletividade. Uma formação efetivamente política é aquela que cuida e contribui, sobretudo, com a 

própria formação da cidadania do sujeito. No âmbito acadêmico do curso de pedagogia, essa 

preocupação é mais inquietante, uma vez que o pedagogo seja como professor ou gestor, no 

espaço formal ou não, trabalhará a formação política dos sujeitos da educação e da sua equipe de 

trabalho. Objetivo: Este trabalho tem objetivo de refletir sobre possibilidades, concretudes e 

ausências da formação política em nosso processo de formação no Curso de Pedagogia da 

UNIVALE (2013 – 2016). Metodologia: Para responder nossos questionamentos iniciamos por 

uma pesquisa bibliográfica para apresentar a história do curso de pedagogia no Brasil, em seguida 

aprofundaremos no estudo nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para o curso de 

pedagogia (2006), e procuraremos conhecer melhor o Projeto Pedagógico do Curso vivenciado, a 

fim de analisar e perceber as possibilidades que oferece para a formação política. Ao debruçarmo–

nos sobre nossas experiências vivenciadas no próprio curso pretendemos refletir concretudes e 

ausências percebidas no processo formador dos estudantes do curso de Pedagogia da UNIVALE à 

luz da concepção freiriana de educação como ato político. Resultado: Sendo um trabalho em 

andamento, acreditamos que ao concluir nossos estudos e reflexões responderemos nossas 

inquietações podendo ainda contribuir com o curso, que se encontra em fase de revisão de seu 

projeto pedagógico. Conclusão: Sendo o próprio exercício da docência um ato político, a formação 

do pedagogo, cuja identidade profissional está centrada na docência, não pode prescindir de 

oferecer uma proposta pedagógica que efetive a formação política dos profissionais da educação. 

Apoio: Pibid/Capes.  
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A utilização do jogo no processo de ensino–aprendizagem de matemática 
 

Wécely Cristina da Silva; Grasyelle Germano Braga; Simone Coelho Medeiros; Valteir Santos 

Fernandes; Renata Greco de Oliveira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: metodologia de matemática, sistema decimal, jogo, matemática dos anos iniciais 

 

Introdução: Existe uma frustração diante das dificuldades de aprendizagem da Matemática (PCNs, 

1997). No diagnóstico inicial de estudantes de Pedagogia na disciplina de Fundamentos e 

Metodologias da Matemática essas dificuldades se confirmaram, assim como em nossas trajetórias 

escolares e experiências de estágio. Considerando a importância da matemática não só no âmbito 

escolar, mas no cotidiano, e nossas inquietações para a formação de professores, compartilhamos 

uma prática que, prazerosa e significativa, busca a superação das dificuldades na aprendizagem da 

matemática. Objetivo: Desenvolver uma atividade mobilizando saberes sobre o sistema decimal e 

apresentar o jogo como uma estratégia lúdica e significativa no ensino da matemática. 

Metodologia: O jogo envolveu movimentos, coordenação motora, estratégia e parceria entre as 

duplas. Utilizando materiais reaproveitados e bolinhas de gude (biroscas), foi montado um Quadro 

do Valor do Lugar (QVL) tridimensional, contendo Unidade, Dezena, Centena. As crianças 

transportavam biroscas em concha, passando por obstáculos feitos por cordas. A contabilização 

dos pontos era feita pelas crianças, organizada em sacolinhas de 10 unidades e sacolas de 10 

sacolinhas (cem unidades), utilizando a lógica do Material Dourado de Ana Maria Montessori. Ao 

conduzir a contagem com a criança, problematizávamos as representações das quantidades no 

sistema numérico decimal. As crianças compunham os números, comparavam e à medida que iam 

compreendendo o sistema tornavam–se mais autônomas para encontrar as respostas. Resultado: 
Houve interação, ludicidade e os objetivos foram atingidos, inclusive com crianças que ainda não 

vivenciaram esse aprendizado em sala de aula. Foi evidente a satisfação em aprender ao organizar 

o pensamento para compreender como pontuavam. Conclusão: O ensino da matemática requer 

formação, planejamento e estratégias para enfrentar seus desafios com responsabilidade e 

criatividade.  

 

cristina.kikagoval@gmail.com 

  

386 
 



 
 
ST 24: Educação Ambiental: pesquisas e práticas 

 

Educação Ambiental na Educação Infantil: caminhos para uma aprendizagem significativa 
 

Ana Cristina Viana da Silva, Brenda Ferreira dos Reis, Mariana Cristina de Araujo Bicalho Cesar, 

Marianni Micaely Leite Silva, Valdicélio Martins do Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Preservação, Meio ambiente, aprendizagem 
 
Introdução: O espaço escolar necessita ser redimensionado nos aspectos lúdicos e sociais 

utilizando de recursos que propiciem na socialização de conhecimentos socioambientais. Propor 

atividades e projetos ambientais nos locais de convivência da criança beneficia seu aprendizado de 

modo a dar liberdade para questionar situações problema e resolvê–las com interesse e disposição 

de aprender novos desafios ecopedagógicos. Ao observar os espaços de uma escola de Educação 

Infantil de Governador Valadares, notou–se a falta do verde natural (plantas, flores e árvores), visto 

que este é um recurso indispensável no desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. 

Objetivo: Inserir o verde natural dentro da escola, oportunizando e proporcionando melhor 

qualidade de vida, ensinando a importância de preservar o meio ambiente, dentro e fora do espaço 

educacional. Metodologia: Mapeamento de toda escola e observação dos principais pontos para 

apropriação do ambiente. Coleta de dados sobre o espaço e análise de plantas resistentes ao sol, 

materiais e adubo. Resultado: Construção de um jardim suspenso, junto com crianças de 3 a 5 

anos com a utilização de materiais recicláveis. Melhoria do aprendizado através de discussões 

sobre o meio ambiente, trabalho em equipe, união e respeito à diversidade. Preservação e 

cuidados com a natureza e de tudo que existe ao seu redor. Conclusão: Proporcionar atividades 

para as crianças se apropriarem do seu ambiente é algo que sustenta o protagonismo infantil. É 

direito da criança frequentar um ambiente escolar que lhe proporcione um contato direto com a 

natureza, estabelecido por documentos que norteiam a educação Infantil como trás o RCNEI 

(Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil), em seu eixo temático Natureza e 

Sociedade, para o desenvolvimento integral das mesmas. Apoio: PIBID/CAPES.  
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Oficina pedagógica como estratégia de educação ambiental escolar 
 
Daniela Cândida Evêncio; Felipe Alves Batista; Lorena Galão de Souza; Alessandra da Silva Peres; 

Cláudia de Sousa Celestino; Karine Gomes Ferreira; Nilmara Thais da Silva; Letícian de 

Vasconcellos; Thiago Martins Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro 

 

Palavras–chave: oficina pedagógica; educação ambiental; educação integral 

 
Introdução: A oficina pedagógica é uma estratégia interessante à educação ambiental escolar, 

pois permite ao aluno a participação protagônica na problematização e na construção de uma ideia 

sobre um tema específico junto com os colegas, professores, familiares e lideranças comunitárias. 

A oficina é uma das estratégias adotadas pela área de educação ambiental do projeto Pibid–

UNIVALE para a atuação nas escolas parceiras. Este trabalho apresenta os resultados das oficinas 

realizadas na Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro, situada no bairro Jardim do Trevo, em 

Governador Valadares, das quais já participaram desde o ano passado 129 alunos do ensino 

fundamental (4º e 5º ano). Objetivo: Realizar a cartografia da escola e do bairro; analisar as 

fragilidades e as potencialidades socioambientais da escola e do bairro; desenvolver o 

compromisso com o cuidado do meio ambiente; discutir problemas ambientais de ordem local e 

global. Metodologia: Oficinas pedagógicas utilizando as oficinas propostas pela página eletrônica 

“Educação e Participação”. Resultado: A cartografia apontou a escolha das seguintes oficinas: “A 

flor de Saramago e o nosso jardim”; “A água sustenta a gente; quem sustenta a água?”; “Consumo 

e desperdício”; e “Um cineclube na comunidade”, que foram adaptadas de acordo com a realidade 

local, a idade e a demanda de aprendizagem dos alunos. Os resultados evidenciam uma melhor 

compreensão do conceito de meio ambiente e de proteção ambiental e uma ampliação do olhar 

crítico sobre as questões socioambientais da escola, do bairro e do mundo. Conclusão: As oficinas 

têm contribuído com a escola cujo currículo, de modo intencional, se propõe a educar os alunos 

para uma nova relação com o meio ambiente e têm favorecido a formação docente dos estudantes 

de Pedagogia e a formação continuada dos profissionais da escola envolvidos diretamente com as 

atividades do projeto. Apoio: Pibid–Capes.  
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História ambiental do bairro Santos Dumont II 
 

Izabel Cristina Gonçalves Ferreira; Juliana Gomes Faúla; Raquel da Penha Bergamárch; Rayane 

Daniele Loura da Silva; Marly Matias de Assunção Narciso; Patrícia Cândido Oliveira Pessoa; 

Thiago Martins Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Escola Municipal Chico Mendes 

 

Palavras–chave: história ambiental; bairro; território educativo; educação ambiental; educação 

integral 

 
Introdução: Cinco bolsistas do projeto Pibid–UNIVALE, vinculadas à área de educação ambiental, 

desenvolveram suas atividades de iniciação à docência, em 2015, na Escola Municipal Chico 

Mendes, situada no bairro Santos Dumont II, onde moram. O trabalho, que envolveu a participação 

de alunos do ensino fundamental, também moradores do bairro, em sua maioria, teve como 

proposta descrever a história ambiental do bairro, segundo as memórias dos moradores e os 

documentos arquivados na escola. Objetivo: Descrever a história ambiental do bairro onde vivem, 

fortalecendo os vínculos com o território e suas origens. Metodologia: Inicialmente foi feita a 

cartografia do bairro, mapeando lugares, antigos moradores e problemas socioambientais. 

Posteriormente foram ouvidas histórias sobre a formação do bairro contadas pelos moradores e 

analisados os documentos. As transformações ambientais ocorridas no local foram discutidas a 

partir do filme “Os sem florestas” e estudadas as árvores mapeadas na cartografia, como a pata–

de–vaca e a oiti. Foram feitas visitas às obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto 

e da praça. Resultado: O bairro Santos Dumont II desenvolveu–se numa área que no início do 

século XX era constituída por uma floresta diversificada. Ao longo desse século a floresta foi 

derrubada e a madeira comercializada, abrindo espaço para o posterior desenvolvimento de 

canaviais, importantes para a fábrica de açúcar, situada nos arredores. Nos anos de 1980 

chegaram os primeiros moradores. As árvores pata–de–vaca e oiti indicam as transformações 

ambientais ocorridas, sendo a primeira da floresta original e a segunda introduzida com a 

urbanização. Pés de cana eram frequentes nos quintais de muitas casas até a década de 1990. As 

obras visitadas indicam o andamento da urbanização do bairro. Conclusão: O trabalho possibilitou 

a descrição, ainda que preliminar, da história ambiental do bairro, território onde vivem os 

estudantes da escola e as bolsistas de iniciação à docência. Apoio: Pibid–Capes.  
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Caminhos da educação ambiental no Brasil entre 2006 e 2016  
 

Jacqueline Martins de Carvalho Vasconcelos, Eunice Maria Nazareth Nonato, George Shigueki 

Yasui (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: educação ambiental, formação de educadores ambientais, estado da arte, 

extinção 

 

Introdução: O desastre ambiental ocorrido na bacia do rio Doce em meados de 2015 expôs a 

necessidade de implementar estratégias de conservação voltadas para um cenário de escassez e 

extinção já que muitas espécies foram afetadas. Nesse contexto, existe um consenso de que a 

preservação de espécies in situ é a melhor forma de conservação, aliada a programas de educação 

ambiental. Objetivo: Este trabalho busca identificar as pesquisas realizadas sobre a temática da 

educação ambiental no Brasil e publicadas de 2006 a 2016. Metodologia: O levantamento de 

dados foi realizado através de uma pesquisa qualitativa utilizando como fonte de referência a 

biblioteca eletrônica SciELO Brasil. A partir dos trabalhos selecionados foi desenvolvido um quadro 

com o resumo de cada pesquisa avaliada. Resultado: Nesse estudo percebeu–se a existência de 

um número crescente de publicações de pesquisas relacionadas à educação ambiental em 

diferentes perspectivas conceituais. Contudo, em grande parte das pesquisas não é possível 

identificar com clareza o referencial teórico. Embora existam diferentes vertentes temáticas, 

teóricas e metodológicas na produção acadêmica relacionada à educação ambiental nos últimos 

anos, observa–se que se trata de um processo amplo, que envolve a implementação de políticas 

públicas adequadas, envolvimento da sociedade, formação interdisciplinar e continuada de 

educadores e que o sucesso das iniciativas está diretamente ligado à participação dos sujeitos, 

através da apropriação de sua realidade, no processo educativo por meio de ações locais, mas 

com alcance global. Conclusão: Existe uma carência de artigos voltados à educação ambiental e 

suas vertentes. Esforços em pesquisa nessa área serão importantes para mitigar os danos 

ambientais causados à região e articular movimentos conjuntos da sociedade e do poder público 

para promover a recuperação da qualidade ambiental nos municípios da bacia. Apoio: AES 

Tiête/ANEEL.  
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Um olhar sobre o futuro: reflexos do desastre de Mariana na bacia do rio Doce na percepção 
de crianças de 08 a 12 anos  
 

Jacqueline Martins de Carvalho Vasconcelos, Eunice Maria Nazareth Nonato, George Shigueki 

Yasui (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: educação ambiental, desastre ambiental do rio Doce, desenvolvimento 

sustentável 

 

Introdução: O desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015 afetou drasticamente a vida nos 

municípios situados às margens do rio Doce. Passado, presente e futuro dessas comunidades 

sofreram intervenções, em alguns casos, de forma irreversível. Nesse cenário, uma estratégia de 

educação ambiental, multi, inter e transdisciplinar, baseada na apropriação da realidade vivida por 

essas comunidades passa a ser o ponto de partida para uma reconstrução socioambiental. 

Objetivo: Identificar, através da percepção de crianças, necessidades e conflitos havidos por conta 

do desastre ambiental e vislumbrar as possibilidades de pesquisas–ações no campo da educação 

ambiental. Metodologia: Produção de documentário baseado em entrevistas realizadas com 

crianças entre 08 e 12 anos, alunos da Escola Municipal Santos Dumont no bairro São Paulo em 

Governador Valadares. A escola foi escolhida por estar localizada em um bairro ribeirinho. Para 

cada criança, serão realizadas perguntas a partir de um banco de dados, com autorização dos 

responsáveis e sem estimulação prévia em relação ao conteúdo. Resultado: Espera–se conhecer, 

através da análise subjetiva das narrativas, a forma e a intensidade do impacto das mudanças 

ocorridas na vida dessas crianças em função do desastre ambiental e as interferências em seu 

cotidiano. Entende–se que a educação ambiental pode produzir resultados que contribuam para o 

desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, das comunidades em que 

estão inseridos e do ambiente, se suas ações forem pautadas no conhecimento de suas reais 

necessidades. Conclusão: Acredita–se que um saber ambiental consciente, capaz de ultrapassar 

limites temporais e espaciais, é o caminho para uma sociedade sustentável. Apoio: AES 

Tiête/ANEEL.  
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O bairro da escola como território educativo 
 
Nayara Freitas Nascimento Ferreira; Nayara Rocha Alves; Luciana Ferreira Zaidan; Márcia 

Machado de Oliveira; Thiago Martins Santos (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Escola Municipal Vereador João Dornellas 

 

Palavras–chave: bairro; território educativo; educação ambiental; educação integral 

 

Introdução: O projeto Pibid–UNIVALE compreende que o processo educativo pode e deve ir além 

dos muros da escola. Nessa perspectiva, a área de educação ambiental busca promover nas 

escolas parceiras atividades que compreendem o bairro como território educativo, marcado por 

relações e conflitos socioambientais, cujos desafios e potencialidades podem e devem ser 

explorados pedagogicamente. Este trabalho apresenta os resultados da oficina “O bairro que 

queremos”, promovida no ano de 2015 na Escola Municipal Vereador João Dornellas, no bairro 

Penha, envolvendo 106 alunos do 3º ano do ensino fundamental. Objetivo: Promover o olhar 

crítico para o bairro, enxergando–o como uma extensão educativa da escola; analisar as 

fragilidades e as potencialidades socioambientais do bairro; mobilizar parceiros para a busca de 

soluções dos problemas encontrados; desenvolver o protagonismo e o sentimento de pertença. 

Metodologia: Oficina pedagógica utilizando os dados da oficina “Cartografia do bairro”, 

desenvolvida anteriormente pela área. Resultado: A pavimentação de ruas e a recente reforma da 

escola e aquisição de uma nova linha de ônibus foram apontadas como as mais novas conquistas 

do bairro. Já a falta de água, de pavimentação do estradão, a violência e o pequeno número de 

árvores foram os problemas levantados. A cartografia produzida evidenciou as propostas dos 

alunos sugerindo mudanças no bairro para que ele se torne uma comunidade melhor para se viver. 

A cartografia foi apresentada e discutida com as lideranças comunitárias e a direção da escola, que 

se comprometeram a encaminhar as propostas ao poder público. Conclusão: A oficina contribuiu 

para um olhar mais crítico sobre o papel da escola e sobre o bairro, compreendido como território 

educativo, favoreceu o exercício da participação cidadã dos sujeitos envolvidos na atividade, bem 

como a formação docente dos estudantes do ensino superior e a formação continuada dos 

profissionais da escola. Apoio: Pibid–Capes.  
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Relação com o saber e educação ambiental: uma pesquisa com estudantes em tempo 
integral 
 
Thiago Martins Santos; Eliene Nery Santana Enes; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Educação Ambiental; Tempo Integral; Relação com o saber; rio Doce 

 
Introdução: Este estudo insere–se no debate sobre a Educação Ambiental e a Educação em 

Tempo Integral. O contexto do estudo é o município de Governador Valadares, situado no Leste de 

Minas Gerais, recortado pelo rio Doce e um dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem 

de Fundão, localizada no município de Mariana, na região central do estado. Em Governador 

Valadares foi implantada em 2010 a Escola em Tempo Integral (ETI) em todas as unidades da rede 

municipal, com uma jornada escolar de 08 horas diárias, cujo currículo, de modo intencional, se 

propõe a educar ambientalmente os estudantes. É sob a confluência desses dois fatores – os 

impactos do rompimento da barragem sobre o rio Doce e a Educação em Tempo Integral, que se 

desenha esta pesquisa. Objetivo: Compreender as relações que estudantes, em tempo integral, 

estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber. Metodologia: A base teórica dialoga com 

estudos sobre tempo integral, Educação Ambiental e as contribuições de Bernard Charlot, 

norteadoras da opção teórica e metodológica do estudo. A pesquisa, realizada em uma abordagem 

qualitativa, tem como referência 06 escolas e os sujeitos são estudantes do 9º ano do ensino 

fundamental. Os dados serão coletados por meio da produção de um texto, adaptado do balanço 

de saber, proposto por Charlot (2009), e através de entrevistas. Resultado: A revisão da literatura 

evidencia a possibilidade da perspectiva crítica no campo da Educação Ambiental para análise da 

relação com o rio Doce, estabelecida pelos estudantes. Tal perspectiva favorece, também, 

problematizações sobre o currículo da ETI e sua relação com o entorno. Conclusão: Espera–se 

contribuir para a construção de subsídios teóricos no campo da Educação Ambiental e do tempo 

integral, bem como possibilitar informações com vistas à popularização da ciência e que poderão 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população atingida pela barragem.  

 

thiagomartinsantos@yahoo.com.br 
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ST 25: Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos 

 

Das identidades que não há 
 

Ana Claudia Figueroa 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRS 

 

Palavras–chave: identidade, teoria queer, fundamentalismos 

 

Introdução: Os estudos de identidades da comunidade LGBT é marcado pela superação do 

binarismo feminino/masculino. No entanto, a compreensão vigente na sociedade, de sustentação 

fundamentalista, exige uma abordagem filosófico–epistêmica dos mecanismos sociais e de 

linguagem da manutenção do binarismo, mesmo em literatura feminista, oriunda dos estudos de 

gênero. Objetivo: O presente estudo pretende explorar as matrizes de pensamento filosófico que 

explicita a disputa conceitual entre verdade/virtude e os desdrobamentos relacionais com as 

pretensões da ética/estética em alguns teóricos da teoria queer de segunda geração. Métodos: 
Revisão de literatura, através de pesquisa bibliográfica utilizando elementos de análise de conteúdo 

e semiótica crítica na expectativa de desvelar como os conceitos verdade/virtude e ética/estética se 

constituem nos pensamentos pós–estruturalista vigente nas abordagens nomeadamente 

identificadas como teoria queer. Resultado: A literatura nomeada como pertinente aos estudos de 

identidade LGBT estão sendo nomeados desde a década de setenta do século vinte como pós–

estruturalismo e pós–feminismo. No entanto as matrizes filosóficas que envolvem a pretensão de 

virtude enquanto verdade enunciada e estética enquanto práxis ética desvelam as dificuldades de 

elucidação da flutuação de identidades dos sujeitos pertencentes às comunidades LGBT em suas 

diversas expressões existentes. Conclusão: O desvelamento do binarismo ordenador dos 

conhecimentos científicos estão em curso através de percursos realizados pela teoria queer, sendo 

necessário, no entanto, constituir uma melhor genealogia dos conceitos que constituem as matrizes 

identitárias de virtude e estética como mecanismo de compreensão da prevalência dos 

fundamentalismos como ordenador cotidiano da compreensão sobre sexualidade, identidade e 

demais conceitos do campo semântico destas expressões. Apoio: UFRGS.  
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O movimento feminista no Brasil: o gênero além da distinção do sexo 
 

Anny Isabelle Oliveira Prates; Sabrina Alves de Oliveira Gonçalves; Thainara Cristina Fernandes da 

Silva; Claudiane Aparecida de Sousa (orientadora) 

Faculdade de Direito de Ipatinga – FADIPA 

 

Palavras–chave: sujeitos, gênero, movimento LGBT 

 

Introdução: O movimento feminista surgiu em meio ao cenário iluminista, mas posteriormente ficou 

adormecido. Daí, no fim da década de 60, retornou com força e reconhecimento. Assim, já no 

período ditatorial, verificou–se expressiva participação das mulheres nos movimentos sociais 

brasileiros. A partir daí, observou–se um aprofundamento das lutas feministas ao longo dos anos 

até o cenário atual, onde o estudo de gênero e das categorias femininas de classes e etnias são 

pontos centrais, bem como a interpretação da maneira como a mulher é vista, a violência que sofre 

e os direitos já alcançados. Objetivo: Relacionar a história do movimento feminista com o avanço 

dos estudos de gênero. Metodologia: Pesquisa descritiva de revisão bibliográfica. A base de dados 

utilizada foi o Google acadêmico e Scielo. Foram coletados cerca de 16 artigos e literatura 

pertinente ao ST. Resultado: Considerando a história, verificou–se que no passado a mulher não 

era sujeito de direitos, seu corpo era percebido como corpo de objeto, não tinha espaço e 

oportunidade no mercado de trabalho e em nenhuma outra esfera, a não ser no âmbito privado 

(doméstico). Era sujeita ao casamento ou a prostituição, não possuía autonomia. Com o passar do 

tempo, através das batalhas travadas, os movimentos intensificaram e as mulheres tornaram–se 

corpo político de direitos. Conclusão: Identificou–se que o conceito de gênero vai além da simples 

distinção entre os sexos. Os estudos de gênero demonstraram que feminino e masculino são 

construídos e desconstruídos a partir de aspectos sócio–culturais. Nesse sentido foi de suma 

importância a trajetória percorrida pelas minorias em busca de direitos sociais e políticos que 

trabalharam pela inclusão das mulheres, público LGBT dentre outros grupos ligados a tais 

movimentos a esta sociedade que ainda está fortemente ligada a questões biológicas e patriarcais. 

Apoio: FADIPA.  
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Contribuições e transformações sociais dos acampados sem teto que vivem às margens da 
BR– 381 
 
Carla Fófano; Sheyla Fernandes Conrado Lopes; Evandro da Motta Reis; Renata Bernardes Faria 

Campos (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: sociedade, cidadania, movimento social, território  

 

Introdução: As relações de ser humano e o meio ambiente variam de cultura para cultura, sendo 

regradas, no entanto, sob a ótica da visão normativa de poder do Estado. Conhecendo problemas 

da morosidade do assentamento pelo Poder Público e a má distribuição de terra aos camponeses 

na cidade de Governador Valadares, o acampamento Cachoeira da Fumaça pode ser considerado 

território que retrata a eficiente utilização do espaço numa pequena faixa de terra à beira da BR–

381. De igual forma transforma–se a relação sócio–cultural quando há a defesa e promoção das 

ações coletivas do movimento social camponês em Governador Valadares, captadas no diálogo 

entre duas gerações da mesma família. Objetivo: Compreender a vida de um dos trabalhadores 

sem teto que vive às margens da BR–381. Analisar a perspectiva de ocupação, utilização e 

valorização de um acampado da Cachoeira da Fumaça não só do ponto de vista espaço territorial, 

como também de sua mais valia ao produzir seu sustento com cultura horti–fruti, vendendo o 

excedente no mercado municipal da cidade. Metodologia: Produção de documentário por captação 

de entrevistas para registrar a visão de pessoas acampadas. Duas gerações dialogam acerca do 

processo de ocupação, lutas sociais e meio ambiente e um trabalhador acampado às margens da 

BR–381, faz da boa utilização do espaço um teto para viver e produzir horti–fruti. Para tanto, o 

docente de Magistério Superior da UFJF Campus Avançado de Governador Valadares estabelece 

os diálogos iniciais entre os camponeses. Resultado: O documentário mostra o debate sobre as 

contribuições e transformações ocasionadas pelos acampados sem teto que vivem no 

acampamento Cachoeira da Fumaça em Governador Valadares. Conclusão: O debate registrado 

permite ampliar o entendimento e a percepção das contribuições e transformações que os 

acampados causam às relações sociais no território valadarense ao saírem da invisibilidade social, 

desafiando a socialização de suas lutas individuais e coletivas.  

 

fofanocarla@gmail.com 
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A formação pedagógica em direitos humanos e seus reflexos na defesa e garantia de direitos 
 

Flávia Gava Bandeira Abrantes; Cátia Pereira dos Santos; Kézia Rodrigues Arantes; Nayara Freitas 

Nascimento Ferreira; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: formação pedagógica, direitos humanos; defesa e garantia de direitos 

 

Introdução: O desenvolvimento social, numa perspectiva neoliberal, demanda a limitação de 

Direitos Humanos, sobretudo, aqueles relacionados aos povos indígenas e as temáticas étnico–

raciais. Neste sentido, se faz necessária uma formação de docentes em Direitos Humanos que 

(re)conheçam as dificuldades que pautam a agenda de enfrentamentos dos grupos de movimentos 

sociais para conquista de seus direitos de cidadania. Objetivo: Relacionar os Direitos Humanos 

com práticas pedagógicas e as dificuldades encontradas por movimentos sociais, sobretudo, os 

étnicos–raciais, na defesa e garantia de direitos que promovam a cidadã. Metodologia: Trata–se 

de pesquisa de cunho analítico, através de revisão bibliográfica, das temáticas abordadas na 

disciplina de “Direitos Humanos e Diversidade”, do Curso de Pedagogia – UNIVALE.Resultado: 
Compreende–se que há negligências por parte das escolas quando se trata do debate em Direitos 

Humanos, uma vez que não há uma preparação equitativa para os professores abordarem o tema 

em sala de aula. De igual forma, há uma falta de práticas educativas que possibilitem o 

reconhecimento e o entendimento de uma sociedade multicultural, com diferenças entre classes 

sociais, étnicas–raciais e principalmente de diversidades culturais, o que faria enorme diferença na 

sociedade se os alunos fossem preparados desde cedo para a prática dos direitos humanos e a 

inclusão social de todos.Conclusão:É preciso trabalhar as temáticas da tolerância e do respeito, da 

compreensão das diversidades culturais e sociais na formação pedagógica de educadores, uma 

vez que somente isso se torna possível através da educação, princípio fundamental para a 

formação de um cidadão consciente, capaz de reconhecer seus direitos e deveres para uma 

sociedade humana, justa e igualitária, onde todos sejam respeitados pelo que são, 

independentemente de sua cultura, crença, sexo ou etnia, isto é, através da compreensão do que é 

uma sociedade democrática e múltipla.  

 

flaviagava1996@gmail.com 
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A representação homossexual nas telenovelas da rede globo: O caso da personagem Teresa 
na novela Babilônia 
 

Gilson Arão Júlio Netto 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Estereótipos, Identidade, Representação Social, Homossexualidade 

 
Introdução: O propósito do resumo “A representação homossexual nas telenovelas da rede globo: 

O caso da personagem Teresa na novela Babilônia”, é informar a produção do artigo científico em 

construção pelo autor. Apresentando métodos e resultados analíticos sob a perspectiva dos 

Estudos Culturais na disciplina de Gêneros, Etnias, Identidades e Mídia. Procurou–se apresentar 

uma análise profunda da personagem Teresa, lésbica, advogada e empresária bem–sucedida, 

interpretada pela atriz Fernanda Montenegro. A novela Babilônia, foi exibida pela Rede Globo entre 

16 de março de 2015 à 28 de agosto de 2015. Teresa é uma mulher de 80 anos e se relaciona com 

Estela (Nathália Timberg) também de 80 anos. Objetivo: Analise crítica da personagem e a sua 

interação com a sociedade, identificar a existência de “estereótipos” sob análise das pesquisas de 

Leandro Colling, que analisa o discurso da homossexualidade nos personagens das telenovelas da 

rede globo compreendendo a década de 1970 á meados de 2007, e define os personagens 

homossexuais em três definições: criminosos, afetados, heterossexualizados. (COLLING 2007), 

questiona a representação social dos homossexuais e seu lugar na sociedade. Metodologia: O 

artigo tem caráter qualitativo e busca realizar a análise do discurso em face das diferenças dentro 

da novela, a luz dos estudos culturais, (BAUMAN, 2005) “As identidades são marcadas pelas 

diferenças” as identidades se formam pelo conceito de sistemas classificatórios de segmentos na 

sociedade como negros, índios, heteressoxuais, homossexuais, e etc. Analisa–se o primeiro 

capítulo da novela onde as personagens trocam afetos e a repercussão gerada nos meios de 

comunicação pela opinião pública. Analisou–se o Portal Terra e Globo.Com. Resultado: Não houve 

a presença de estereótipos na personagem Teresa, seu comportamento não possuía 

generalização, apesar disso, (STUART HALL, 2003, p. 339) nos diz que “existe sempre o preço de 

cooptação a ser pago quando o lado cortante da diferença e da transgressão perde o fio na 

espetacularização”. Conclusão: Conclui–se que a personagem não emplacou devido o preconceito 

de gerontofobia marcado. Vale ressaltar, que nesta novela a emissora tratou do tema sem 

estereótipos e caricaturas, com uma representação social dos homossexuais na sociedade 
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independente, mas que infelizmente, não foi compreendida da forma proposta pelo autor, através 

de boicotes pelo discurso das práticas de significação religiosa.  
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As belas e as feras: modos de endereçamento nas vilãs e princesas da Disney  
 

Giovanna Greco de Oliveira, Thuana Botelho Mendes, Renata Greco de Oliveira (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: modos de endereçamento, questões de gênero, vilãs Disney, princesas Disney 

 

Introdução: Os contos de fada narrados pelos estúdios Walt Disney vêm apresentando ao longo 

dos anos, como mostra Fossatti (2009), uma evolução nas figuras femininas de suas princesas 

protagonistas. Também são perceptíveis mudanças nas vilãs. Parece haver uma aproximação entre 

as figuras da princesa e da vilã, que apresentavam uma relação bastante maniqueísta nos 

clássicos de animação. Neste contexto, como as teorias dos modos de endereçamento do cinema 

podem contribuir na leitura dessas mudanças nas personagens femininas de princesas e vilãs da 

Disney? Objetivo: Através dos "modos de endereçamento", termo dos estudos de cinema que 

examina o evento que acontece entre o "social" e o "individual" de seu público, é possível discutir a 

evolução e a aproximação das figuras femininas de vilãs e princesas. Metodologia: A partir das 

discussões de modos de endereçamento são analisados seis filmes de contos de fada da Disney: 

"Branca de Neve", "Cinderella", "Bela Adormecida", "A Pequena Sereia", "Frozen" e "Malévola". As 

leituras das obras buscam o endereçamento das figuras femininas de princesas e vilãs, 

considerando as relações que estabelecem entre si, para tecer um paralelo com as mudanças 

sociais femininas. Resultado: É possível construir um paralelo entre a evolução da relação 

princesa–vilã, representada de forma cada vez menos maniqueísta e mais "real", mostrando 

personalidades complexas, e o empoderamento feminino. Para que haja identificação é necessário 

que o público possa se colocar no "lugar" social, político, econômico que aquela representação o 

convida a assumir. Conclusão: A mulher contemporânea ocupa "lugares" diferentes dos que 

ocupava há décadas. O mesmo acontece com as personagens, tanto vilãs quanto princesas, sendo 

no filme em sí ou junto ao público, que assume cada vez mais a identificação com a complexidade 

dessas figuras, reforçando a relação entre mudanças sociais e modos de endereçamento.  
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Homo sapiens: a decadência da heteronormatividade 
 

Luiz Arnoni Fraga; Arthur Cruz Lage Campos; Claudiane Aparecida de Sousa (orientadora) 

Faculdade de Direito de Ipatinga – FADIPA 

 

Palavras–chave: LGBT, Conquistas Sociais, Direitos Humanos, Dignidade da Pessoa Humana 

 

Introdução: A sexualidade, no geral, é majoritariamente tabu para a população brasileira. Desde a 

criação do núcleo familiar patriarcal, o padrão machista estereotipado condiz com a realidade. 

Durante parte significante da história percebemos a inferioridade social dos indivíduos em condição 

sexual fora dos padrões. A tribo mais prejudicada com os sistemas familiares de pensamentos 

tradicionalistas é a das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT). 

No fim do século XX e início do século XXI começaram as discussões acerca da liberdade sexual, 

sendo o principal precursor da luta LGBT o movimento feminista. A partir daí a comunidade LGBT 

travou uma luta que perdura até os dias atuais em busca de direitos sociais que garantam a 

igualdade entre os LGBT e os demais membros da sociedade nos meios religioso, cível, recreativo, 

educativo, profissional, familiar, entre outros. Objetivo: Demonstrar a luta da comunidade LGBT 

pela conquista da igualdade. Investigar, ainda, fatores sociais determinantes para que haja inserção 

sadia dos LGBT na sociedade, dando ênfase na juventude. Metodologia: Documentário produzido 

a partir de depoimentos de jovens militantes na área LGBT e seus familiares, com devida coleta de 

assinaturas no termo de pessoa livre e esclarecida. Resultado: A sociedade caminha para a 

quebra deste tabu. A igualdade e liberdade sexuais estão sendo debatidas e tendo maior 

visibilidade, sendo criadas diversas ações pelo Poder Legislativo e pelo Ministério Público a fim de 

garantir os direitos sociais à comunidade LGBT. Conclusão: Embora a visibilidade da causa LGBT 

tenha aumentado, ainda há forte resistência por parte de núcleos sociais tradicionalistas que 

insistem em manter pensamentos arcaicos, muitas vezes com embasamento religioso. Portanto, a 

luta não pode cessar, vez que muitos direitos não são garantidos e por outro lado, embora haja 

garantia de alguns, estes não são cumpridos em virtude da ignorância.  

 

luiz.arnoni@gmail.com 

 

 

 

401 
 



 
 
Contribuições dos direitos humanos para a educação voltada aos movimentos sociais 
 

Luiza Galão; Jéssica Lana; Millena Marques; Natália Ferreira; Edmarcius Carvalho Novaes 

(orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: direitos humanos, história, educação 

 

Introdução: Este resumo tem por finalidade correlacionar os estudos realizados sobre os direitos 

humanos e suas contribuições para a prática pedagógica, dentro do conceito existente entre razão 

de estado, razão de direitos e os movimentos sociais, suscitados no decorrer da história. Objetivo: 
Compreender e identificar as dificuldades da escola contemporânea ao abordar a concepção de 

direitos humanos, onde se propõe a hipótese da educação ser um meio indispensável para o 

acesso ao conhecimento, e a discussão dos direitos humanos para o desenvolvimento cognitivo e 

crítico do educando e do próprio educador. Metodologia: Trata–se de revisão bibliográfica sobre as 

temáticas dos direitos humanos e suas implicações com as práticas sociais, a partir dos estudos da 

disciplina de “Direitos Humanos e Diversidade” do Curso de Pedagogia – UNIVALE. Resultado: 
Percebe–se a necessidade de uma formação pedagógica cujo resultado seja a existência de um 

educador que se invista da tarefa de ser um condutor da verdade histórica, que não se prenda a 

simplesmente seguir os métodos, mas que leve ao sujeito a razão, ao pensamento crítico de 

maneira que desperte em seus educandos o conhecimento de sua própria história. Conclusão: A 

inclusão do indivíduo na compreensão da história de seu país faz com que ele divulgue, ensine e 

mantenha na memória as lutas travadas em prol dos direitos humanos. Assim, consequentemente 

sustente a democracia, que é imprescindível para assegurar os direitos, vivendo ativamente seus 

direitos e deveres na comunidade, a fim de construir uma sociedade justa e igualitária.  
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Coletivo Encrespa: uma prática educativa de combate ao racismo 
 

Nádia Maria Jorge Medeiros Silva; Emyllin Mackellin Aparecida da Silva Rodrigues; Rita de Cássia 

Palmeira Silva 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Coletivo Encrespa, prática educativa, cultura negra  

 
Introdução: Este trabalho apresenta a experiência da escrita de um artigo, como requisito final 

para a conclusão do curso de Pedagogia, na UNIVALE, que trata da importância da atuação do 

Coletivo Encrespa como agente formador de pessoas que atuam na linha de combate ao racismo, 

na produção e na divulgação de conhecimentos sobre história e cultura negra. O interesse por esse 

trabalho se deu a partir da participação das pessoas envolvidas com o Coletivo e a percepção que 

este tem contribuído com a implementação da lei 10.639, de 2003. Objetivo: propiciar reflexões 

sobre a discussão das relações étnico–raciais na escola, a inclusão de temas relacionados a 

história e cultura afro–brasileiras a partir do trabalho desenvolvido pelo Coletivo Encrespa. 

Metodologia: Os métodos utilizados são: para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada 

com pessoas que participam do Coletivo e uma revisão bibliográfica da obra de Nilma Lino Gomes. 

Resultado: Mesmo com a entrada em vigor em 2003, a Lei 10639 ainda não foi, em sua totalidade, 

colocada em prática. Muito do que se conseguiu, tem sido fruto dos movimentos sociais. A 

contribuição do Coletivo Encrespa tem vencido a resistência de muitos educadores a partir de um 

trabalho de formação inicial e continuada desenvolvido em espaços escolares e não–escolares e 

tem também propiciado a reflexão sobre identidade negra. Conclusão: O estudo sobre o papel 

fundamental do Coletivo quanto a divulgação e aplicação da lei é de grande importância para que 

as diferenças entre as pessoas possam ser representadas no espaço escolar.  
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Gênero e diversidade sexual, percepções 
 

Simone Silva Dorneles; Ana Claudia Figueroa 

Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRS 

 

Palavras–chave: gênero, teoria queer, sexualidade 

 

Introdução: Em janeiro de 2016 foi realizado no Fórum Social Temático de Porto Alegre uma 

oficina de estudos sobre teoria queer. Foi realizado uma dinâmica de coleta de relatos escritos 

sobre a temática com as pessoas presentes. Da leitura dos relatos abre–se brechas de 

compreensão sobre o conceito de gênero e as práticas de sexualidade. Objetivo: O presente 

estudo pretende realizar análise dos relatos apresentados por jovens presentes desde as 

premissas da hermenêutica da suspeita e de desvelamento das identidades sexuais proposta na 

teoria queer. Métodos: Será realizada uma análise do discurso presente nos relatos presentes nos 

escritos reunidos. Desvelar de que forma se explicitam conceitos sobre diversidade sexual e quais 

contextos de aproximação à realidade são narrados desde a chave de leitura compreendida como 

hermenêutica da suspeita. Nos textos escritos as idéias de diversidade sexual, sexualidade, 

identidade sexual, violência sexual são conceituadas tomando por parâmetro a perfomatividade 

proposta na teoria queer. Resultado: Os textos analisados apresentam uma compreensão difusa 

sobre identidade de gênero, que pode ser organizada em conceito central e conceitos desdobrados 

de um núcleo comum de compreensão sobre diversidade sexual. A reincidência, nos relatos, sobre 

situações de violência vividos derivaram a necessidade de compreender a abordagem desde esta 

motivação redacional. Conclusão: A compreensão dos conceitos que constituem a teoria de 

gênero e teoria queer já possuem um campo de aceitação em determinados ambientes sociais e 

estão presentes em diferentes formatos de organização discursiva sobre a realidade, sendo os 

mais relevantes vinculados às denúncias de violências de gênero. Apoio: CME/Porto Alegre; 

UFRGS.  
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O Papa e a homossexualidade 
 

Vanrochris Helbert Vieira  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Comunicação, Interação, Conflito, Discurso, Pragmatismo 

 
Introdução: Desde que Francisco declarou, em 2013, “Se uma pessoa é gay e procura Jesus, e 

tem boa vontade, quem sou eu para julgá–la?”, grande parte dos fiéis católicos nutriram a 

esperança de que finalmente teriam sua sexualidade aceita pela igreja. Mas em 2015, uma série de 

acontecimentos frustrou essas expectativas. Objetivo: Analisar se o discurso do Papa Francisco 

aponta ou não uma modificação na forma de a Igreja lidar com a homossexualidade. Metodologia: 
Revisão bibliográfica e análise do discurso, partindo de matérias sobre a temática publicadas em 

portais de notícia. Resultado: Em 2014, o papa divulgou o documento Instrumentum Laboris, 

sugerindo que a igreja deveria se abrir mais aos fiéis homossexuais. Mas em 2015, uma série de 

acontecimentos apontou um direcionamento contrário. Em abril, Francisco impediu que Laurent 

Stefanini, homossexual e católico, tornasse–se o embaixador da França no Vaticano. Em setembro, 

ele defendeu que funcionários públicos deveriam poder se negar a realizar atos que vão contra sua 

consciência, como emitir licenças de casamento para casais do mesmo sexo. No Sínodo da Família 

de 2015, em outubro, o papa defendeu e reiterou que o casamento é uma instituição que se aplica 

apenas à união entre um homem e uma mulher. Às vésperas do Sínodo, o padre polonês Krzysztof 

Charamsa, que vivia no Vaticano, revelou para a mídia italiana que é gay, sendo afastado de suas 

funções após a declaração. Conclusão: Tanto na primeira declaração do papa a respeito do tema, 

quanto no documento que divulgou a seguir, não foi dito explicitamente que a igreja aceitaria a 

união entre pessoas do mesmo sexo. A ideia de não julgar o homossexual e estar aberto a ele 

pode ser pensada através da doutrina tradicional católica, de aceitá–lo em castidade.  

 

vanrochris@gmail.com 
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Conselho Estudantil Nova Arquitetura (CENA): Um novo olhar sobre os direitos dos 
estudantes de arquitetura e urbanismo 
 

Yuri Martins dos Santos; Patrícia Falco Genovez (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Arquitetura, centro acadêmico, movimentos estudantis, Bauhaus 

 

Introdução: Ao analisarmos o crescente histórico dos Movimentos Estudantis na Universidade Vale 

do Rio Doce (UNIVALE) o curso de Arquitetura e Urbanismo depara com diversas lutas para 

criação do seu Centro Acadêmico (C.A). Foram inúmeras tentativas desde o ano de 2013, porém 

no final do ano de 2015 surge o primeiro C.A, intitulado Conselho Estudantil Nova Arquitetura 

(CENA), inspirado na escola de Belas Artes Bauhaus, na qual executou mudanças na arquitetura 

mundial desde sua fundação na Alemanha no ano de 1919 cujo maior divulgador desse ideário no 

Brasil foi Le Corbusier. Objetivo: Apresentar uma análise do processo de fundação do Centro 

Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo. Metodologia: Pesquisa qualitativa e investigativa do 

processo de criação do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo, possibilitando uma defesa 

dos direitos dos discentes junto a Instituição de Ensino. Resultado: Num momento histórico em 

que todas as instituições estão desacreditadas, cabe aos Centros Acadêmicos despertar nos 

alunos os interesses pela política estudantil e defesa dos seus direitos. Com 50 anos de tradição a 

UNIVALE é adepta aos diálogos junto aos estudantes, fortalecendo o elo estudantil. O direito de 

criação de Centros Acadêmicos passa desde as Leis n° 4.464/1964, n° 7.395/1985 até o 

Regimento Geral n° 001/2015 – Seção II da própria instituição. Conclusão: A criação do C.A de 

Arquitetura e Urbanismo alavancou os direitos dos discentes do curso, possibilitando um contato 

maior dos movimentos estudantis com a instituição, colocando–a no cenário de defesa estudantil 

de todo país. É perceptível o amadurecimento do curso, após a fundação do CENA, pois os alunos 

estão mais presentes nas políticas estudantis e reforma da grade curricular do curso, sem contar 

que, segundo a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Região Leste 

(FENEA LESTE), o CENA é um dos poucos Centros Acadêmicos organizados e com apoio 

institucional.  

 

yurimartinsgv@hotmail.com 
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ST 26: Territórios Midiáticos, Culturas Simbólicas e Representações Sociais  

 

Ciberespaço urbano: o território midiático como inter–relação multiterritorial 
 

Alberto Guerra Valadares, Amanda Machado 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Ciberespaço, Identidade, Multiterritorialidade 

 
Introdução: A inserção tecnológica no cotidiano gerou alterações de hábitos, consumos, de acesso 

à informação, além de possibilitar apreensões diferenciadas do território vivido pelo homem. O 

território materializado apresenta inúmeras complexidades e deve ser analisado como meio de 

trocas, simbolizações, referências e vivências diversas que apresentam significados distintos para 

cada pessoa. Trata–se de um território plural conjugado às novas tecnologias de comunicação, 

constituintes do ciberespaço, com ambientes virtuais de conversas, trocas de informações e 

interação, sobrepõem–se e provocam inerências e complexidades culturais e simbólicas nos 

indivíduos. Objetivo: Investigar a relação entre as novas tecnologias e a percepção espacial e seus 

impactos para a relação de pertencimento e identidade com o território. Metodologia: Pesquisa 

interdisciplinar com revisão bibliográfica de livros e artigos. Resultado: O espaço midiático que 

outrora que se permeava em meio a malha urbana e provocava relações paralelas, distanciada das 

vivencias urbanas, a partir do séc. XXI é analisado como um vértice na simbiose de interações 

entre o território vivido e o território abstrato. O ciberespaço urbano propicia reações e interações, 

que podem propiciar aos indivíduos uma vivência única e temporal. Essas relações interferem nos 

vínculos de pertencimento, nas relações de poder pré–estabelecidas, na forma e velocidade que 

apreendemos as informações e o território e, assim, na identidade individual e territorial. 

Considerações: O território midiático pode transformar mais que a paisagem urbana, mas as 

memórias, as percepções, leituras e por consequência, a relação humana com o território. A inter–

relação da mídia e meio construído, possibilita um diálogo multiterritorial e permite àqueles que o 

vivencia uma nova experiência sensorial urbana.  

 

betaumgv@gmail.com.  
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Identidade e representações das pessoas com deficiência no telejornalismo regional: o caso 
da Inter TV dos Vales  
 

Aline Batista Figueiredo; Caroline Fonseca Martins; Drielle Cristina Almeida Meira; Jhonnathas José 

Trindade de Rezende Neto; Joyce Alves Moreira; Dileymárcio de Carvalho Gomes (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Identidade. Telejornalismo, Discurso, Pessoas com deficiência 

 
Introdução: Em tempos de construção de identidades, representações e simbolismos, a mídia 

televisiva surge como meio que mostra realidades distintas de um indivíduo ou grupo inserido na 

sociedade. A TV passa uma mensagem a um público heterogêneo, cheio de identidades, 

englobando culturas, etnias e raças distintas. Assim, nesta breve pesquisa buscou–se analisar 

como se dá a representação das pessoas com deficiências físicas da região de Governador 

Valadares (MG), tomando como objeto de estudo a Inter TV dos Vales (emissora afiliada da Rede 

Globo). Objetivo: Analisar como se dá a representação das pessoas com deficiência física nos 

telejornais da Inter TV dos Vales. Metodologia: Metodologicamente, optou–se pela análise de 

conteúdo através de categorias específicas visando identificar na semana da pessoa com 

deficiência, do dia 24 a 28 de agosto de 2015, como esse grupo é abordado a partir de três 

hipóteses: 1) se são tidos como frágeis; 2) se fazem parte de matérias de denúncias e campanhas; 

3) se são alvos das grandes reportagens com temática de histórias especiais. Resultado: Na 

semana da pessoa com deficiência somente uma matéria foi feita, no dia 24. Nela, essas pessoas 

foram alvos de uma reportagem com temática especial. Considerações: Durante a semana da 

pessoa com deficiência, não foram feitas matérias em prol delas. Conclui–se, então, que há uma 

carência de buscas por matérias que se relacionam com as pessoas com deficiência física da 

cidade de Governador Valadares.  

 

drikagv2008@hotmail.com.  
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“Arca de Noé” das plantas: o papel do jornalismo do Fantástico na divulgação científica 
 

Allan Alves Nunes, Ana Luiza chaves Dias, Philipe Ferreira da Silva Satheler, Nícolas da Cunha 

Rosado Alacrino, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Jornalismo Científico. Jornalismo. Programa Fantástico. Sementes. 

 

Introdução: Em junho de 2006, os governos da Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, 

com o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, iniciaram a construção do Silo Global de Sementes 

de Svalbard, uma espécie de “Arca de Noé” das plantas. Trata–se de um grande cofre para guardar 

e preservar espécies de sementes que podem servir como alimento para a população mundial me 

períodos de escassez. Localizado na Noruega, o Silo tem capacidade para abrigar mais de três 

milhões de sementes e foi construído para durar pelos menos dez mil anos. A informação foi 

divulgada pelo programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão. Objetivo: Verificar se a 

reportagem do Fantástico pode ser considerada jornalismo científico, tendo como referencial teórico 

os conceitos de Oliveira (2010). Metodologia: A abordagem metodológica da pesquisa é 

qualitativa, de natureza básica, objetivo explicativo e, no que diz respeito ao procedimento, 

bibliográfica e documental, tendo sido consultados como fontes a reportagem do programa 

Fantástico, veiculada no dia 14 de fevereiro de 2016, no quadro “A jornada da vida” (Reportagem 

disponível no site do Fantástico, em: <http://g1.globo.com/fantastico/quadros/A–Jornada–da–

Vida/noticia/2016/02/jornada–da–vida–visita–arca–de–noe–das–plantas–com–sementes–do–

mundo.html>); e o livro Jornalismo Científico, de Fabíola de Oliveira (2010, Editora Contexto). 

Resultado: Segundo Oliveira (2010), o jornalismo científico tem como proposta levar ao público 

pesquisas e trabalhos realizados por pesquisadores e cientistas, desprezando fatores 

socioeconômicos e culturais enquanto critérios de divulgação. Nesse sentido, verificou–se que a 

reportagem, objeto deste estudo, está imbuída dessas características, utilizando uma linguagem de 

fácil compreensão e utilização de termos de conhecimento geral, como “Arca de Noé” das plantas. 

Conclusão: A reportagem apresenta um material sucinto e ao mesmo tempo completo e de fácil 

compreensão, atendendo as características do jornalismo científico. 

 

allanalvesnunes@hotmail.com. 
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O uso da Análise do Discurso para demonstrar o tendencionismo em textos midiáticos: A 
Revista Veja e o negativismo ao Islã 
 

Ana Carolina Silva Sathler, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Análise do Discurso, Reportagem, Revista Veja, Islamismo. Muçulmano 

 
Introdução: O Estado Islâmico (EI) já atraiu mais de 30 mil jovens de 100 países para engrossar as 

fileiras de seu exército terrorista, desde 2014. Pode não parecer, mas o Brasil não está imune à 

atuação dos pregadores radicais do EI. Em janeiro de 2016, durante dez dias, o xeique saudita 

Muhammad al–Arifi pregou a jovens e crianças muçulmanos em São Paulo, no Paraná e em Santa 

Catarina. Considerado um dos muçulmanos mais influentes do mundo, Al–Arifi é tratado em muitos 

lugares do mundo como uma grande ameaça terrorista. A informação é da Revista Veja. Objetivo: 
A partir da concepção teórica de Gregolin (2007) sobre Análise do Discurso (AD), identificar no 

texto como a revista aborda esse tema tão polêmico que é a presença de mulçumanos do EI no 

Brasil, supostamente recrutando brasileiros para sua causa. Isso será possível ao se observar 

como esse acontecimento é enunciado na reportagem. Metodologia: Seleção e análise do texto 

“Um jihadista no Brasil”, publicado em 26 de fevereiro de 2016, na versão online da Revista Veja 

(http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/um–jihadista–no–brasil); e leitura do texto “Análise do 

Discurso e mídia: a (re) produção de identidades”, de Gregolin (2007). Resultado: Começando pelo 

título “Um jihadista no Brasil”, a utilização, na matéria, de conceitos para descrever a mensagem 

propagada pelo EI, como “violenta”, “discurso de ódio”, e também para descrever membros do EI 

enquanto “pregadores radicais” e “exército terrorista”, dão o tom do discurso jornalístico. Um tom de 

intolerância, reforçando uma ideia negativa ao leitor, como ressalta Gregolin (2007) sobre as 

consequências das articulações do discurso pela mídia. Conclusão: Uma leitura atenta à 

reportagem, através das lentes da Análise do Discurso, permitiu–nos verificar a existência de 

elementos utilizados para influenciar o leitor na compreensão e interpretação sobre o tema. O 

discurso é estruturado para criticar a visita do islamita Al–Arifi ao Brasil e desfavorecer a imagem do  

 

islamismo.csathler15@hotmail.com 
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Reforço negativista do Islã na mídia: A revista Veja e o alcance de seu discurso  
 

Ana Carolina Sathler Silva, Nathália Gonçalves Santos, Dileymarcio De Carvalho Gomes 

(orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Veja, Islamismo, negativismo, Ignatieff 

 
Introdução: A matéria escolhida trata a visita ao Brasil de Muhammad al–Arifi, um xeique saudita 

conhecido por seu discurso radical quanto á jihad, guerra santa islâmica. Em sua passagem, o 

jihadista busca disseminar a visão islamista e pregar essa crença, porém, Al–Arifi possui uma visão 

radical e por ser uma personalidade influente a revista destaca os aspectos negativos de sua visita. 

Objetivo: Identificar na matéria, que é o objeto do estudo, aspectos que indiquem a incitação á 

uma crise de identidade motivada por diferenças culturais e religiosas. Metodologia: Através da 

matéria de 02/03/2016 da revista Veja, leitura e análise do conteúdo, buscou–se relacionar os 

conceitos de conflitos de identidade tratados por IGNATIEFF (1994) com o texto e identificar 

aspectos que expliquem o conflito de identidade entre grupos religiosos, observando, nesse caso, 

Islamismo versus outras religiões. Resultado: A matéria cita constantemente o discurso de 

exaltação do xeique á muçulmanos que fazem parte da vertente mais radical da religião, o Estado 

Islâmico. O xeique dissemina o que IGNATIEFF (1994) chama de definição de identidade e 

estrutura assim características próprias, o que implica que as diferenças são vistas como 

desassociações e provocam o conflito entre identidades. Além disso, o texto ainda explora a visita 

deste jihadista á uma favela na região de São Paulo, associando o contexto de violência e pobreza 

deste ambiente aos ambientes de batalha ocupados pelo EI, demonstrando a influência do contexto 

social na associação á uma identidade. Por fim, são usadas imagens de homens vestidos com 

trajes característicos da cultura islâmica, demonstrando o que IGNATIEFF (1994) diz sobre a 

relação entre a identidade das pessoas e as coisas que são usadas por elas. Conclusão: 

Comprova–se que a matéria trabalha conceitos que definem uma identidade de forma radical e 

incita, sutilmente, a crise entre culturas e religiões que sejam divergentes à essa. Apoio: UNIVALE.  
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O papel do jornalismo científico na divulgação de propostas sobre sustentabilidade 
 

Anderson Alves Damasceno de Andrade, Jheniffer Kettelyn de Souza Luiz, Vivian Kellen Soares 

Souza Dias, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 
Palavras–chave: Jornalismo, Jornalismo Científico, Biocombustíveis, Alimentos, Mudanças 

Climáticas 

 

Introdução: Mesmo que fossem infinitos, os combustíveis fósseis não teriam como ser utilizados 

para sempre, em função, especialmente, da liberação de quantidades crescentes de gases do 

efeito estufa na atmosfera. Quais as alternativas aos fósseis? Na edição Especial da Revista 

Scientific American Brasil, pesquisadores se propuseram a responder essa pergunta. Um deles é o 

professor da Universidade de Nebraska (EUA), Kenneth G. Cassman. Em seu artigo 

“Biocombustíveis e Alimentos”, ele trata dos impactos das mudanças climáticas sobre as grandes 

plantações. Plantações essas que, por enquanto, garantem a produção de grãos o suficiente para 

alimentar a população mundial e ao mesmo produzir biocombustível. Com o crescimento dessa 

população mundial, degradação ambiental e desmatamento descontrolado, o cenário será bastante 

negativo em 2050, segundo Cassman, se não houver investimento em pesquisas de pontas para 

aprimorar políticas de aproveitamento de colheitas. Objetivo: verificar se a matéria reúne 

características do jornalismo científico, segundo a concepção teórica de Oliveira (2010). 

Metodologia: Foi definido como objeto de pesquisa a matéria “Biocombustíveis e Alimento”, 

publicada na Edição Especial nº 32 da Revista Scientific American Brasil. O aporte teórico 

empregado foi o livro Jornalismo Científico, de Fabíola de Oliveira (2010, Editora Contexto). 

Resultado: Dada a preocupação da matéria em relação à necessidade de investimentos em 

pesquisas para frear problemas decorrentes das mudanças climáticas, evidencia–se uma discussão 

no âmbito socioeconômico e político de ordem mundial. E, segundo, Oliveira (2010), o jornalismo 

científico deve se atentar em traduzir aquilo que é de linguagem técnica para uma linguagem 

acessível, uma vez que ciência e a tecnologia têm implicações diretas nas atividades 

socioeconômicas e políticas de um país. Considerações: Pela temática abordada num periódico 

de acesso público, a matéria em questão atende aos requisitos do jornalismo científico.  

 

andersondamascenogv@gmail.com 
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Jogos eletrônicos e a educação: onde educa o “não lugar” 
 
Arthur Minelli Araújo Gomes, Stheffani Garcia de Souza 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Ciberespaço, Jogos Eletrônicos, Experiência Estética 

 
Introdução: A cada momento aumenta a discussão sobre o uso de tecnologia nas escolas e as 

perguntas de como estes instrumentos educam. O presente estudo expõe parte de um trabalho de 

conclusão de curso em andamento que visa responder de maneira inter/transdisciplinar estas 

questões; os videogames atravessando diversas áreas do conhecimento, como: as noções 

filosóficas de território, ciberespaço, leitura de mundo, experiência estética e o processo de 

construção de sentido. Objetivo: Identificar e verificar a aplicabilidade da educação nos jogos 

eletrônicos a partir do conceito de ciberespaço. Metodologia: Trata–se de um estudo de revisão 

bibliográfica. No levantamento dos materiais foram consultados a base de dados eletrônica Scielo e 

o Banco de Teses da Capes. Dois descritores foram utilizados: jogos eletrônicos e ciberespaço. 

Seguindo critérios de inclusão e exclusão, os artigos, dissertações ou teses deviam ser publicados 

no idioma português, nos anos de 1990 a 2015. Deveriam estar disponíveis nas bases de dados 

indicadas anteriormente e serem estritamente ligados ao objeto de estudo. Resultado: Foram 

selecionados 8 artigos e 6 dissertações/tese, que estão sendo lidos e fichados. As leituras vêm 

mostrando que os jogos eletrônicos se fazem em espaços específicos e que estes lugares podem 

fomentar diversas atividades ou interações que caracterizam o ‘educar’. Conclusão: Percebe–se 

as contribuições dos jogos eletrônicos para o processo de construção de sentido, promovendo a 

reflexão de que é preciso aprofundar os discursos educacionais nos campos tecnológicos/virtuais e 

que este diálogo tem muito a contribuir para as duas áreas distintas do saber. Apoio: PIBID – 

UNIVALE.  
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Análise das conversações midiáticas identificadas na página Marvel do Brasil 
 

Barbara Silva Cruz; Glaycon Cristian Braz Nunes; Paulo Henrique Vieira; Rhaylton Heringer 

Teixeira; Warley Vasconcellos da Cunha; Dileymarcio de Carvalho (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Marvel, Conversações, Mídia, Interação 

 
Introdução: Com a expansão dos meios de comunicação, cada vez mais a sociedade tem acesso 

aos veículos de comunicação que possibilitam interação instantânea. A partir dessa concepção, 

Antônio Fausto Neto, em seu texto “Ângulo: interação social/comunicacional”, aborda diversos 

conceitos que podem ser aplicados a tais conversações. A comunicação se mostra, a todo 

momento, um objeto indispensável no convívio de uma sociedade. É através dela que se 

estabelecem as relações pessoais e os modos vivenciais no cotidiano. Diante disso, foi aplicada 

uma análise dos comentários da fan page dos Estúdios Marvel no Brasil, no intuito de identificar as 

conversações ali existentes. Objetivo: Identificar e analisar como se dão as conversações geradas 

pela sociedade na fan page dos Estúdios Marvel no Brasil. Metodologia: Considerando a natureza 

do objeto estudado, foram extraídos com o recurso printscreen (congelamento de tela) e salvos em 

anexos, trechos dos diálogos entre os participantes da fan page e as repostas postadas pelos 

administradores da página. Utilizou–se o método qualitativo e a modalidade de pesquisa 

exploratória em busca de uma resposta satisfatória diante da amostra experimental. Resultado: 
Um fato ou um acontecimento em todos os momentos são controlados por pessoas que 

problematizam os argumentos no âmbito da comunicação. Após analisar os comentários obtidos, 

destaca–se uma difusão de ideias nas opiniões expostas, causando, também, pequenas 

problematizações, dito que cada um defende um ideal distinto. Em consequência de tal fato, é 

notável a interação comunicacional entre os receptores da página em questão. Considerações: Ao 

colocar em destaque as formas de conversações da sociedade, se destaca como essa sociedade 

consigo mesma através do mesmo pensamento com palavras sinônimas.  
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Conversações midiáticas: interação da apresentadora Xuxa Meneghel com fãs através do 
Facebook 
 

Beatriz Gonzaga; Pablo Amaral Mendonça; Raissa Miranda de Souza; Vanusa Alves da Silva; 

Dileymarcio de Carvalho (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Mídias Sociais. Interação. Conversações Midiáticas. Fan page 

 
Introdução: A análise das conversações midiáticas através das fan page mostra que o contato 

pelas redes sociais entre os artistas e seus seguidores vem de uma crescente que acompanha o 

acesso as mídias digitais e criação de novos meios (aplicativos, páginas, grupos) e avanços 

tecnológicos. Utilizando–se o método de análise de conteúdo de Bardin (1984), é possível 

considerar o uso das redes sociais como ferramenta de interação com os fãs por parte de artistas e 

figuras públicas. Objetivo: analisar e identificar a interação entre pessoa pública e seguidores 

através dos perfis oficiais. Metodologia: Considerando a natureza do objeto estudado, foram 

extraídos com o recurso printscreen (congelamento de tela) e salvos em anexos, trechos dos 

diálogos entre os participantes da fan page da pessoa pública e as repostas postadas pelos 

administradores da página. Utilizou–se o método qualitativo e a modalidade de pesquisa 

exploratória em busca de uma resposta satisfatória diante das amostras experimentais. Resultado: 
Baseado no texto de José Luiz Braga (2012) pode–se afirmar que hoje vivemos em uma 

“sociedade de comunicação” ou “sociedade midiática”. O termo “conversação” tem a vantagem de 

não se confundir com qualquer outro tipo de interação social. A expressão “conversar” chama 

atenção imediatamente para o aspecto de troca comunicacional (ainda que o objetivo de conversa 

possa ser de diversas naturezas – econômicas, política, militar, cientifica ou sensual). 

Considerações: A mídia digital se tornou um ambiente propício para aproximação dos artistas com 

fãs, muito mais do que se imagina. Hoje, eles promovem eventos, divulgam produtos e atingem 

uma parcela gigantesca da população através de suas fan pages oficiais. Alguns até expõem 

abertamente suas opiniões sobre assuntos que dividem seus seguidores e, mesmo que não 

desejem, acabam influenciando seus seguidores a compartilharem da mesma opinião.  

 

beatriz_duque17@hotmail.com. 

 

415 
 



 
 
Fan page Simpósio e Seminário Internacional: caso podscast e a informação para internet 
através do áudio 
 

Cátia Oliveira, David Silva, Drielle Almeida, Izabela Rangel, Lorrania Viana, Luciely Elorrany, 

Morganna Rayane, Sávio Scarabelli, Roney Alves; Luís Filipe Ciribelli (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Fan page. Divulgação. Podcast 

 
Introdução: Pensar atualmente em divulgação de forma dinâmica e interligada faz de uma fan 

page o instrumento principal para promover um evento. De forma leve e descontraída, utilizar meios 

alternativos de divulgação proporciona ao usuário uma experiência de conhecimento diferenciada 

do convencional. Como a melhor forma de compartilhar as informações do 14º Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica e o 3º Seminário Internacional de Ligações Migratórias, o presente 

trabalho teve como objetivo atualizar os internautas através do podcast “Bate Papo Ciência”, no 

qual seus conteúdos de programa eram os simpósios temáticos propostos no evento. O trabalho 

ficou dividido em quatro etapas: elaboração de pautas, gravação de áudios, edição de áudios e 

publicação na fan page. Objetivo: Divulgar o 14º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica e o 3º 

Seminário Internacional de Ligações Migratórias através do podcast “Bate Papo Ciência”. 

Metodologia: Optou–se pelo podcast científico num programa de linguagem descontraída. Foram 

entrevistados nos estúdios da rádio da UNIVALE os pesquisadores–professores convidados para o 

evento, a fim de esclarecerem as temáticas que serão trabalhadas no evento, sendo as sonoras 

editadas e posteriormente, postadas na fan page. Resultado: Os internautas que “curtiram” a fan 

page ficaram por dentro das temáticas do evento. Além de bem informados, cada área específica 

teve maior atenção devido à oportunidade de apresentar eles mesmos o próprio simpósio temático. 

Considerações: No podcast a ferramenta possibilita maior credibilidade ao assunto visto que as 

informações provêm diretamente de pessoas ligadas ao evento. Disponibilizado na rede social, 

Facebook, onde podemos ter um feedback direto dos ouvintes através dos comentários, pode–se 

ser usado como ferramenta de melhoria do podcast. As informações de um evento na rede criam 

maiores oportunidades de interação e compartilhamento em torno do assunto. A estratégia de 

divulgar em áudio o evento contribui para o esclarecimento de dúvidas comuns acerca do tema.  

 

izabelarangel@hotmail.com.  
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Marketing e território simbólico: a campanha “Bebendo uma Coca–Cola” – a mercadoria 
interpelando sujeitos 
 

David Camilo Mendes Padilha, Sueli Siqueira (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: Território, Globalização, Marketing 

 
Introdução: O trabalho busca a compreensão dos fenômenos da globalização e da mundialização 

no contexto do marketing e suas práticas. Parte da ideia de que o marketing e suas práticas se 

servem dos discursos globalizantes para atribuir valor às campanhas publicitárias de produtos e 

mercadorias que circulam em escala global, utilizando estratégias de propagandas e vendas 

massificadas que interpelam os indivíduos a partir de suas subjetividades. Objetivo: Pretende–se 

com este trabalho responder ao seguinte problema: na interface das querelas presentes nos 

conceitos de globalização e mundialização quais são os artifícios do marketing para construir 

conceitos e valores acerca de produtos, marcas e ideias desejáveis e almejadas pelos 

consumidores? Metodologia: Analisar a campanha publicitária Bebendo Uma Coca–Cola utilizando 

a semiótica pretende–se compreender a relação entre globalização e os artifícios utilizados pelo 

marketing na construção de conceitos e valores.  Resultado: As estratégias do marketing se 

utilizam das concepções a respeito da globalização para explorar mercados massificados, 

unificados no discurso, porém fragmentados na realidade. Essa ferramenta de comunicação 

explora as particularidades dos grupos, das experiências individuais, do imaginário dos grupos para 

articular estratégias de consumo em nível global, mas atendendo às expectativas locais, 

construindo conceitos e valores de produtos e mercadorias, ideias desejáveis por consumidores 

que marcam seus traços identitários. Conclusão: Analisar a questão das identidades e 

representações, uma vez que, estas são afetadas pelos fenômenos da globalização e se 

configuram problemáticas no âmbito da pós–modernidade. Como neste trabalho, parte–se da 

concepção de que através do marketing, as mercadorias nos interpelam como sujeitos, logo nos 

interpelam a partir das identidades e suas representações que se configuram ao nível do 

imaginário.  
 
david–camilo@hotmail.com 
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O Jornal Diário do Rio Doce no “Regime Militar”: posicionamentos sobre “comunistas” e 
“republicanos” 
 

David Souza da Silva; Vanrochris Helbert Vieira (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Diário do Rio Doce, Regime Militar; Ditadura Militar  

 
Introdução: Conhecer o passado é um dado importante para poder ter uma compreensão do 

presente com o objetivo de articular meios para criar o futuro. Desde a reeleição da presidenta 

Dilma Rousseff em outubro de 2014, muito se fala de impeachment, “derrubar a presidente”, 

renúncia e golpe, todas essas questões remetem a uma época específica do Brasil: o “Regime 

Militar” (como era tratado o período que hoje é denominado como “Ditadura Militar”, pelas pessoas 

e jornais da época). Compreender como os veículos de comunicação representavam o período é 

essencial para compreender o momento atual em que vivemos. Objetivo: Descobrir o discurso 

utilizado pelo Jornal Diário do Rio Doce (Governador Valadares – MG) no Regime Militar e qual era 

a posição adotada pelo Jornal na luta entre comunistas e militares. Metodologia: Pesquisa 

bibliográfica. Pesquisa documental de matérias publicadas no Jornal Diário do Rio Doce. Análise de 

conteúdo e do discurso. Resultado: Através da análise de uma amostra das notícias veiculadas 

pelo Jornal, pode–se constatar que o Diário do Rio Doce adotou uma postura a favor do Regime 

Militar, tratando as pessoas que eram contra o regime ou associadas à esquerda como indivíduos 

que deviam ser punidos e presos pelo governo. Conclusão: O jornal apoiou o governo e 

convocava a população a também apoiar e seguir as normas impostas pelo Regime.  
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A evolução e aplicação do marketing na venda de jogos eletrônicos através das oito 
gerações de consoles de mesa 
 

Elton Frederico Binda de Castro  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: Jogos Eletrônicos, Vídeo Games, Marketing, Propaganda 

 

Introdução: Desde que foram criados e passaram a ser presença constante na casa de famílias 

por todo o mundo, os jogos eletrônicos elevaram seu status ao longo dos anos, deixaram de ser 

apenas brincadeira de criança e passaram a ser uma das indústrias mais rentáveis nos dias atuais, 

superando, até mesmo, a milionária indústria do cinema. É interessante perceber essa evolução a 

cada novo produto lançando, a cada nova tecnologia que é incluída a um sistema, ou quando 

aquele jogo eletrônico marca uma era com a presença de um personagem carismático e amigável. 

O marketing trabalhando suas estratégias, unindo todas suas principais vertentes, como a 

assessoria de imprensa, marketing de relacionamento etc., e trabalhando em conjunto com a 

propaganda e a comunicação integrada, em um trabalho incansável por parte das empresas 

desenvolvedoras/produtoras, tem papel fundamental nesta evolução. Objetivo: Explicar a evolução 

do uso da propaganda e do marketing na venda de jogos eletrônicos com base nas oito gerações 

de consoles de mesa existentes. Metodologia: A abordagem metodológica da pesquisa é 

qualitativa, de natureza básica, objetivo explicativo e, no que diz respeito ao procedimento, 

bibliográfica e documental. Resultado: Foram estudadas, analisadas e comparadas as campanhas 

de marketing dos videogames integrantes das oito gerações de consoles de mesa já lançadas no 

mercado mundial entre a primeira, que iniciou em 1971, até a oitava e atual geração. 

Considerações: A cada novo lançamento, estratégias de marketing que utilizam todos os recursos 

possíveis, ganham força e se tornam fundamentais para que as desenvolvedoras de jogos 

mantenham seus títulos à vista do grande público consumidor. Com a crescente evolução da 

indústria e a melhoria, seja gráfica, seja da realidade transmitida pelos jogos ou até mesmo da 

forma de jogar, a tendência é que as batalhas no marketing das empresas de jogos eletrônicos a 

cada dia fiquem mais impressionantes.  

 

eltonbinda@gmail.com 
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Mídia e diferenças religiosas: territórios monásticos e Estado Islâmico na Folha de São 
Paulo 
 

Felipe Costa Ribeiro, Thaís Cristina Avelar Silva, Victória Rodrigues de Laia, Dileymárcio de 

Carvalho Gomes (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Identidade, Religião, Diferenças, Cristianismo, Islamismo 

 

Introdução: Por considerarem notáveis obras da antiguidade uma afronta à sua religião, um grupo 

terrorista denominado Estado Islâmico (EI) arruína o mais antigo mosteiro cristão do Iraque, o qual 

possuía relevância tanto histórica, quanto sentimental para o cristianismo católico. Logo, é possível 

perceber através da análise dos conceitos de identidades e diferenças, que o mosteiro acaba 

sendo símbolo de diferença e os islâmicos por não aceitarem este como elemento de diferenciação 

o destroem. Objetivo: Identificar as diferenças estabelecidas entre a cultura religiosa do catolicismo 

e Estado Islâmico por meio da destruição do Mosteiro de Santo Elias, no Iraque, e de outras 

importantes obras para os membros da comunidade cristã. Metodologia: Foi utilizada uma 

abordagem qualitativa, em que se conceituou o termo “identidade” a partir da definição de Stuart 

Hall et. al., da história narrada pelo escritor e radialista Michael Ignatieff e da reportagem publicada 

no jornal Folha de S. Paulo. Resultado: Verificou–se que a diferença cultural existe, e é necessária 

para que se tenha um equilíbrio na sociedade. Porém, a partir do momento que é transformada em 

etnocentrismo, essa atitude não é adequada. Considerações: Pode–se, então, constatar que as 

diferenças são marcadas por símbolos, sendo que estes marcam uma identidade como na 

reportagem da Folha de S. Paulo: “Estado Islâmico destrói mais antigo mosteiro cristão do Iraque”. 

Os mosteiros são elementos característicos da fé cristã, o que os diferenciam das mesquitas 

islâmicas, e também pelo fato de o islamismo ser uma religião de tolerância mínima, estes não 

aceitam um símbolo cristão no território do Iraque.  

 

felipe.costa.fcr@gmail.com 
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Interação e comunicação: trocas e comentários na fanpage meu professor de história 
 
Gabriella Geovane de Sousa; Thiago Oliveira; Edgard Coelho; Jair Emanuel Costa Moreira; 

Dileymarcio de Carvalho (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Mídia, Conversações, Fanpage, Professor, História 

 

Introdução: A comunicação está inserida e faz parte da sociedade. Os meios de trocas de 

informações e conversações são os mais variados. A internet traz a possibilidade de uma discussão 

mais democrática sobre determinado tema, propicia a evolução do conhecimento e também a 

evolução da comunicação. Plataformas diversas do ciberespaço oferecem um acesso maior a 

conteúdos variados que enriquecem a interação comunicacional, onde aquele que recebe a 

informação não é apenas passivo, mas sim parte da mensagem. Objetivo: Analisar as postagens e 

os comentários feitos na fanpage pelos administradores e usuários da página, a fim de perceber se 

existe interação entre as mensagens. Metodologia: Considerando a natureza do objeto estudado, 

foram extraídos com o recurso printscreen e salvos em anexos, trechos dos diálogos entre os 

participantes da fan page e as repostas postadas pelos administradores da página. Utilizou–se o 

método qualitativo e a modalidade de pesquisa exploratória em busca de uma resposta satisfatória 

diante da amostra experimental. Resultado: No conteúdo destacado as interações na comunicação 

se deram quando houve uma participação ativa dos usuários com os administrados. Quanto a fato 

de internet ser um meio democrático, possibilitou uma troca real das ideias de cada usuário, e 

assim consequentemente não condicionando a forma com que cada um participou. Criar também a 

partir da interação vínculos sociais que é próprio da comunicação. Conclusão: A comunicação 

exige do comunicador a capacidade de deixar clara e objetiva a sua mensagem, e por se tratar de 

uma maior possibilidade de cada usuário trabalhar sua ideia, idealizou assim o cenário da interação 

na plataforma analisada. Para que aconteça a interação, é necessária a participação ativa e efetiva 

do emissor e do interlocutor. Apoio: UNIVALE.  

 

gabrellasousa18@hotmail.com 
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Culturas simbólicas na mídia: o terrorismo na Turquia pela Revista Época 
 

Júlio Bruno Silva, Nathan Rezende Goulart, Táttyla Pereira de Souza, Dileymárcio de Carvalho 

(orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Identidades, Revista Época, Mídia, Terrorismo 

 
Introdução: Nos últimos anos, antes do governo de Recep Tayyp Erdogan, a Turquia possuía 

alianças com Israel, Síria e Rússia, sendo estas militares, econômicas e estratégicas, 

respectivamente. Com o governo de Recep, a Turquia chegou a ser considerada como um estado 

democrático, porém, ao se tornar primeiro ministro, Erdogan tratou de controlar mídia e sociedade, 

tornando o país totalitário. Os grupos que convivem no território turco são formados por maioria 

islâmica, cristãos, judeus, e pelos curdos, que reivindicam a independência e representam 18% da 

população turca. Os conflitos existentes até então eram motivados por causas separatistas dos 

curdos. No entanto, a Turquia passou a ser palco de novos ataques motivados por influência do 

Estado Islâmico, visto a sua aproximação com o ocidente. Objetivo: Analisar a forma como a 

Revista Época aborda o assunto terrorismo no território turco. Identificar como a revista trata as 

questões de representações sociais ligadas a ideia de um país turístico. Metodologia: Análise da 

matéria “Por que a Turquia sofre com tantos atentados terroristas?” Edição de 17 de fevereiro de 

2016 da Revista Época. Resultado: Encontramos pelos dados analisados que a Turquia embora 

tenha como habitantes etnias e religiões diferentes, sempre teve uma posição pacífica no Oriente 

Médio, porém sua aproximação com a União Europeia, inclusive fazendo parte do bloco 

econômico, gerou um desconforto na região de forma a afetar os interesses do Estado Islâmico e 

suas ideologias. Considerações: É notável na construção da reportagem o discurso da revista 

reforçando a posição estratégica da Turquia e o Oriente, de forma que o país despertasse 

interesses de várias potencias econômicas e bélicas, bem como grupos e organizações terroristas, 

desconstruindo a imagem de um local pacífico e propício ao turismo na região do Oriente Médio.  

 

juliobrunojornalismounivale@gmail.com 
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O Calouro: Práticas e experiências do melhor jornal mural da região Sudeste em 2015 
 

Júlio Bruno Silva, Lauro Almeida de Moraes (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Jornal–laboratório, Ensino, Impresso, Jornalismo, Lead 

 
Introdução: A nova estruturação do curso de Jornalismo da UNIVALE atende as Diretrizes 

Curriculares Nacionais previstas para a formação do profissional, atualizadas a partir de 2013, que 

requer a conciliação e o equilíbrio entre teoria e prática desde os primeiros períodos do curso. O 

projeto do jornal mural O Calouro oportuniza aos discentes esse encontro com o fazer jornalístico. 

Objetivo: Inserir os alunos do 1º período de Jornalismo nas atividades da universidade, bem como 

experimentar os conceitos interdisciplinares na prática do texto jornalístico impresso. Metodologia: 
A execução de O Calouro envolve três etapas: pauta, reportagem e edição. Realiza–se logo na 

primeira semana de aula um estudo dirigido sobre essas funções básicas no jornalismo. Os alunos 

divididos em trios elaboram textos noticiosos, apuração e edição. O produto segue um cronograma 

no mesmo formato das reuniões de pauta de uma redação. É diagramado e impresso em formato 

A2, sendo afixado nos campi I e II da universidade. Resultado: O projeto desponta como uma 

oportunidade de familiarizar os alunos com o ambiente jornalístico logo no primeiro período. A 

organização do produto é estruturada na disciplina Introdução ao Jornalismo. Trabalha os conceitos 

introdutórios da comunicação e o desenvolvimento de um jornal mural temático, específico com 

informações sobre o universo do campo da Comunicação, a partir dos novos desafios da formação 

integral do jornalista. Considerações: O produto é resultado da articulação teórico prática 

defendida pelos docentes, adotando prioritariamente o critério de noticiabilidade ligado à 

proximidade com seu público–leitor. A partir dos métodos e técnicas descritos e dos resultados 

atingidos, O Calouro foi premiado como o melhor jornal mural da Região Sudeste na XXII 

Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação (Prêmio Expocom 2015), promovido pela 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom).  
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A mídia e o novo espaço público 
 

Lauro Almeida de Moraes 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 

 

Palavras–chave: comunicação; mídia; sociedade mediatizada; espaço público; democracia 

 

Introdução: Os meios de comunicação ocupam papel central na esfera pública contemporânea. 

Pelas mídias, temas, juízos, comportamentos, valores e esquemas estabelecidos são reconhecidos 

como tácitos e comuns, engendrando uma espécie de realidade mediatizada. Tamanha amplitude 

reflete na configuração do espaço público, cuja centralidade espacial foi rompida por uma extensa 

rede intercomunicativa. Objetivo: Este trabalho assume a condição de ensaio preliminar sobre o 

tema. Deste modo, reflete sobre as novas formas de participação na esfera pública e busca 

interpretar as posições disfóricas e eufóricas, tecnófobas e tecnófilas ante a efervescente 

ambiência sociocultural contemporânea Metodologia: Recorre–se a uma revisão de literatura, 

emparelhada com reflexões empiristas acerca de fatos, filmes e documentários recentes. Entre 

estes, a sessão na Câmara dos Deputados que aprovou o prosseguimento do processo de 

impeachment da presidente Dilma Roussef e os documentários Junho: o mês que abalou o Brasil 

(2014) e Urbanized (2011). Resultado: Corrobora–se com a tese de que se impõe a necessidade 

de uma nova teoria do espaço público, apondo a urgência de ressignificar–se os media em tal 

contexto. Isto implica, primeiramente, superar as concepções apologéticas de matriz frankfurtiana, 

bem como tecnófilas. Conclusão: A noção clássica de espaço público não corresponde mais às 

características e desafios desta sociedade global–mediatizada, fortemente ancorada pelos 

processos de mediação midiática. Ao mesmo tempo, a própria dinamicidade das transformações e 

convulsões vividas no âmbito do espaço público contemporâneo dificulta a tarefa de interpretá–lo 

sociologicamente, particularmente no tocante à sua interface com os media. As mudanças sociais 

em andamento dependem, portanto, de uma prática reflexiva que repense esta ambiência 

sociocultural, produzindo–se análises e conceitos disruptivos que correspondam à realidade do 

novo espaço público. Apoio: CAPES.  
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Turismo midiatizado: a notícia nos destinos turísticos apresentados pelo Jornal Hoje 
 

Lauro Almeida de Moraes 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 

 

Palavras–chave: Turismo; Jornalismo; Jornal Hoje; Rede Globo; Brasil 

 

Introdução: A ampliação do mercado consumidor, bem como dos produtos relacionados ao 

turismo, consequentemente, demandam informações atualizadas e especializadas. Deve–se 

ressaltar, então, a função crucial desempenhada pelo jornalismo de turismo atualmente. Neste 

sentido, um dos principais telejornais brasileiros mantém espaço exclusivo dedicado ao turismo 

desde 2008. Objetivo: Discriminar o que mais interessa ao Jornal Hoje (JH) nos destinos turísticos 

apresentados pelo quadro “Tô de folga” (TDF), revelando os patrimônios, atrativos, equipamentos e 

serviços destacados pelo telejornal. Metodologia: Selecionou–se uma amostra envolvendo 44 

reportagens do quadro “Tô de folga” (TDF), exibidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010. O 

tratamento dos dados passou pelo crivo da Análise de Conteúdo (AC), por meio do método 

categorial, agrupando–se variáveis em cinco categorias: patrimônio material, patrimônio imaterial, 

equipamentos turísticos, atrativos naturais e atrativos esportivos. Complementarmente, utilizou–se 

também a técnica de emparelhamento. Resultado: Constatou–se maior ênfase em variáveis 

relativas a atrativos naturais e esportivos, bem como a equipamentos e serviços turísticos, em 

detrimento de aspectos relacionados à cultura, como patrimônios materiais e imateriais. 

Conclusão: Evidenciou–se algum apelo mercadológico, no sentido de explorar a imagem 

espetacular do turismo para atrair a audiência. Deste modo, os diversos aspectos de um lugar são 

avaliados sob o ponto de vista da midiatização. Neste caso, a partir dos critérios de seleção e de 

construção narrativa do telejornal. Contudo, a despeito de direcionar o olhar do telespectador, nada 

impede que este, como turista, encontre atrativos que o interesse no destino turístico, independente 

do que acompanhou nas reportagens. Não é pelo fato da informação estar na mídia que todos 

passam a partilhar uma mesma visão de mundo e a possuir uma mesma representação da 

realidade.  
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A notícia sobre turismo: jornalismo em busca de especialização 
 

Lauro Almeida de Moraes, Raquel Paixão Rebouças 

 

Universidade Federal do Paraná – UFPR, Centro Universitário Newton Paiva – Newton Paiva 

 

Palavras–chave: Jornalismo; Objetividade; Publicidade; Propaganda; Turismo 

 

Introdução: Apesar da evolução e importância do jornalismo de turismo na atualidade, este é um 

ramo ainda carente de especialização, o que dificulta sua definição enquanto área autônoma. Tanto 

no âmbito técnico como acadêmico, ainda há poucas obras, artigos e pesquisas que versam 

especificamente sobre o assunto. Objetivo: Com base na interseção entre pressupostos teóricos 

do jornalismo e da sociologia do turismo, este artigo de revisão reflete acerca da notícia sobre 

destinos turísticos, com particular enfoque nos seus modos de produção e desenvolvimento 

histórico. Concomitantemente, objetiva–se suprir a ausência de referências neste campo, 

realizando apontamentos basais que provenham subsídios para pesquisas empíricas. 

Metodologia: Revisão bibliográfica a partir de três eixos temáticos norteadores: a gênese do 

interesse pelas viagens no jornalismo e como o jornalismo de turismo é desenvolvido atualmente; a 

problemática em torno da ausência de especialização dos jornalistas que atuam neste campo; 

reflexões e caminhos para superar esta dicotomia entre notícia e publicidade–propaganda 

turísticas. Resultado: O caráter mercadológico do jornalismo de turismo é mais explícito e a 

narrativa aproxima–se do infoentretenimento. A falta de conhecimento técnico da dinâmica da 

oferta turística por parte da maioria dos jornalistas configura–se um empecilho para melhor 

cobertura jornalística nesse setor, bem como sua efetiva e reconhecida especialização. 

Conclusão: É equivocado tratar a reportagem de turismo como mero publicismo, bem como tomar 

as características da narrativa como um demérito em si. Constitui desafio epistêmico formatar um 

conceito de notícia turística, que seja aplicável em ambas às esferas – jornalismo e turismo – e, ao 

mesmo tempo, supere o axioma jornalístico tradicional. Isto é, um conceito no qual objetividade e 

subjetividade, em vez de oporem–se, justaponham–se e complementem–se.  
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Desenvolvimento da fan page para divulgação do 14° Simpósio de Pesquisa e Iniciação 
Científica 
 

Ludmilla Cotta; Marcela Lopes; Cristian Neves; Nataly Maier; Izabela Rangel; Paulo Henrique 

Anjos; Luiz Filipe Ciribelli Borges (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Fan page, Assessoria, Simpósio 

 
Introdução: O 14° Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica é um evento promovido pela 

Universidade Vale Rio Doce (UNIVALE), com apoio da Assessoria de Pesquisa e Pós–Graduação 

(APPG), e que em 2016 está sob a coordenação geral da professora do Programa de Mestrado em 

Gestão Integrada do Território (GIT), Dra. Sueli Siqueira. Nesta edição de 2016 serão abordadas as 

temáticas da Migração, Meio Ambiente e Território. Além do simpósio, concomitantemente 

acontecerá o 3º Seminário Ligações Migratórias Contemporâneas: Brasil, Estados Unidos e 

Europa. Objetivo: No curso de Jornalismo da UNIVALE, uma das disciplinas é Assessoria de 

Imprensa II, por meio da qual foi possível aprender a divulgar o Simpósio e o Seminário por meio 

de uma fan page denomina “Simpósio e Seminário Internacional”, criada e produzida pelos alunos 

do do 5º período. Metodologia: O grupo de alunos fez uso de uma plataforma midiática virtual para 

realizar a assessoria de comunicação prática do evento, aplicando conhecimentos interdisciplinares 

da comunicação social. Resultado: A página atingiu “curtidas” em um campo maior do que o 

público específico. Contou com a participação e divulgação dos representantes do Simpósio, 

realizando o compartilhamento de conteúdos, como: vídeos, imagens, currículos, textos e 

entrevistas com os palestrantes. Considerações: Percebe–se que no decorrer da divulgação do 

Simpósio através da página na rede social, os conteúdos, além de servirem para apresentar os 

palestrantes e convidados que estarão nos dois eventos, servem também para conhecimento 

acadêmico. Sendo assim, o trabalho possibilita a prática da teoria da disciplina Assessoria de 

Imprensa II.  
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Identidades em guerra: Estados Unidos e Estado Islâmico na Revista Veja 
 

Luiz Gustavo, Fagnar Coelho, Tiago Peres, Dileymárcio de Carvalho Gomes (Orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Relações Sociais, Estado Islâmico, Guerra, Genocídio 

 
Introdução: O estudo se propõe a discutir sobre a relação entre Estado Islâmico e Estados Unidos, 

em tempos de guerra, e as repercussões das duas nações nos espaços midiáticos atualmente. A 

perspectiva teórica se baseia nos conceitos de identidades e diferenças, de Bauman (2005), e 

como os mesmos são tratados pela imprensa. Objetivo: Analisar como a Revista Veja trabalha as 

questões identitárias ao tratar do conflito envolvendo os dois países através de uma acusação feita 

pelos Estados Unidos ao Estado Islâmico retratada na reportagem. Metodologia: Análise da 

Revista Veja, (edição do dia 17/03/2016) com matéria enfatizando o conflito entre Estado Islâmico e 

Estados Unidos. Definiu–se categorias de identidades possíveis de serem encontradas na 

reportagem. Resultado: Identificou–se que a revista traz um maior espaço para acusações contra o 

Estado Islâmico em relação à apresentação de fatos que contextualizem o porquê da ação do 

Estado Islâmico. A abordagem situa o posicionamento dos americanos para com o conflito. 

Observou–se essa postura na linguagem feita na matéria e pelas acusações, o que pode gerar 

conclusões pré–determinadas pelos leitores de Veja. Conclusão: Com o estudo analisado e as 

identificações encontradas na matéria foi possível constatar que os Estados Unidos mantêm um 

discurso contrário ao Estado Islâmico. O objetivo dos norte–americanos é derrotar as ações 

terroristas e diretamente o Islamismo, sem com isso apresentar na reportagem quaisquer 

elementos que destaquem a identidade cultural do Estado Islâmico. Tal construção pela revista 

Veja justificariam ataques militares por parte dos Estados Unidos.  
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O quarto poder: o limiar entre informação e opinião 
 

Mariana Neves Pereira; Arthur Cruz Lage Campos; Luiz Arnoni Fraga; Claudiane Aparecida de 

Sousa (orientadora) 

Faculdade de Direito de Ipatinga – FADIPA  

 

Palavras–chave: Alienação, Cultura da Mídia, Discurso, Televisão 

 
Introdução: Os avanços tecnológicos ocorridos durante os séculos XX e XXI são de fácil 

percepção. A expansão dos veículos de comunicação e a valorização exacerbada da mídia são 

questões preocupantes para alguns sociólogos. Apesar da diversidade de recursos, a televisão 

ainda é o meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, tal fato foi comprovado pela 

Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 (PBM 2015). Segundo seu levantamento, 95% da população 

assiste TV regularmente e 74% veem todos os dias. Objetivo: Investigar as reais intenções 

daqueles que detém o poder dos meios de comunicação. Metodologia: Pesquisa descritiva. A 

base de dados utilizada foi o Google acadêmico e scielo. Foram coletados cerca de 20 artigos. Por 

derradeiro, literatura pertinente ao ST e dados estatísticos. Resultado: Dos 20 artigos coletados, 

após a leitura dos mesmos, 05 foram excluídos por não contemplar os objetivos propostos. Dessa 

maneira, a pesquisa revela a forte alienação dos cidadãos em relação à política, economia, religião 

e lazer. A disponibilidade e o fácil acesso aos canais televisivos considerados tradicionais levam a 

um povo acomodado e de senso crítico limitado. Conclusão: A mídia, por meio do abuso de poder, 

se perde em sua função que deveria ser meramente informativa, tornando–se forte influência nas 

opiniões e ações de seu público. Isto acarreta na dependência das pessoas pelos meios de 

comunicação comuns e no desinteresse das mesmas em buscar se informar sobre as notícias 

nacionais e internacionais em fontes diversas. Apoio: FADIPA.  
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Democracia racial nos meios de comunicação 
 

Mauro Lúcio Rodrigues da Silva; Vanrochris Helbert Vieira (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Telejornalismo, Democracia Racial, Racismo, Comunicação 

 
Introdução: Os veículos de comunicação são de grande importância para a sociedade. Com a 

ajuda deles, as pessoas criam sua visão de mundo a respeito de diversos temas. O papel 

desenvolvido pelos meios de comunicação pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

da sociedade. A mídia pode influenciar a opinião pública de forma positiva ou negativa, não se 

restringindo a transmitir informações. Por isso, a forma como os diversos grupos são representados 

importa para o regime democrático. É o caso da população afrodescendente, que vem sendo 

estruturalmente sub–representada na mídia brasileira. Objetivo: Avaliar se há democracia racial 

nos meios de comunicação no Brasil. Metodologia: Análise de conteúdo de seis edições do 

telejornal de maior visibilidade no país, o Jornal Nacional. Resultado: Percebe–se uma enorme 

discrepância entre os números oficiais do IBGE de 2010, que aponta para um percentual de 50,7% 

de pessoas que se declararam afrodescendentes, e a participação dessa significante parcela da 

população no veículo analisado, que é de apenas 4% no que diz respeito aos profissionais que 

atuam junto ao mesmo. Quanto à visibilidade dessa população, o percentual é de 10% somente. 

Conclusão: Após análise de conteúdo e a partir dos dados do IBGE de 2010, pode–se afirmar que 

não há no Brasil uma democracia racial nos meios de comunicação. O que é visto na televisão não 

é compatível com a atual realidade da população brasileira. A imagem do afrodescendente nas seis 

edições está atrelada à doença, miséria, pobreza e o mesmo é apresentado na maioria das vezes 

em situações de vulnerabilidade.  
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Nas ondas da Rádio Por um Mundo melhor 
 

Mayara Lopes Alvarenga, Keila Fabiana Seixas, Maria Terezinha Bretas Vilarino (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Rádio, Comunicação, Governador Valadares 

 
Introdução: O interesse pela história da emissora de rádio Por Um Mundo Melhor, de Governador 

Valadares, surgiu após visita técnica ao Museu da cidade. Naquele local, chama a atenção dos 

visitantes a quantidade de antigos aparelhos de rádios das décadas de 1940 a 1960. A existência 

desses aparelhos sugere que a audiência às rádios era um importante meio de informação da 

comunidade. Em Governador Valadares, a primeira emissora foi a “Rádio Educadora Rio Doce”. 

Essa rádio atendia a demandas da Igreja Católica e da Igreja Presbiteriana. Dom Hermínio Malzone 

Hugo, primeiro bispo da Igreja Católica de Governador Valadares, percebeu que a rádio era 

importante para atender sua jurisdição e decidiu comprá–la, mas a Igreja Presbiteriana adiantou–se 

à idéia do bispo e comprou a emissora. A Igreja Católica não desistiu de adquirir sua emissora de 

rádio, e em 13 de junho de 1958, colocou no ar a rádio “Por um Mundo Melhor LTDA”. Objetivo: 
Articulação e consolidação de pesquisa sobre o surgimento da Rádio Por Um Mundo Melhor e 

sobre os objetivos religiosos e sociocomunitários da Igreja Católica ao adquirir e manter a emissora. 

Metodologia: A pesquisa está em estágio inicial, com levantamento de documentação sobre a 

emissora e sua programação, além de bibliografia relacionada ao tema das transmissões de rádio 

numa época em que esse aparelho e forma de comunicação eram de grande importância social. 

Resultado: A Rádio Por Um Mundo Melhor atendeu aos objetivos de sua criação e segue 

cumprindo sua missão social. Considerações: A Rádio Por Um Mundo Melhor surgiu como 

instrumento de comunicação da Igreja Católica com seus fiéis, mantendo inicialmente uma 

programação voltada para a valorização do homem no seu campo de atividade, e para divulgar a 

missão católica. Ainda teve por objetivo inicial conquistar e fidelidade de um público composto por 

jovens e adultos, masculino e feminino, formadores de opinião, de todas as idades, classes sociais 

e atividades variadas.  
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A representação do jornalismo no livro Harry Potter e o Cálice de Fogo através da 
personagem Rita Skeeter  
 

Mayara Macedo Gama, Vanrochris Helbert Vieira (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Representações. Ética. Jornalismo 

 
Introdução: A ética jornalística estará sempre em pauta, independentemente do contexto e 

situação, seja qual for o veículo, meio de comunicação ou linha editorial. O jornalista deve 

constantemente pensar nas condutas éticas antes de produzir conteúdo. Assim, busca–se analisar 

as representações do jornalismo a partir da literatura considerando a personagem Rita Skeeter na 

série de livros Harry Potter. Objetivo: Analisar as representações do jornalismo no livro Harry 

Potter e o Cálice de Fogo, através da personagem Rita Skeeter. Metodologia: Pesquisa 

bibliográfica, cuja abordagem teórico–metodológica está preconizada pela análise do discurso. 

Tendo como objeto de análise as matérias publicadas no jornal fictício do livro “O Profeta Diário”, e 

as representações da personagem–jornalista, comparando–os à luz do Código de Ética do 

Jornalista Brasileiro. Resultado: Os resultados iniciais, a partir de uma leitura prévia das matérias 

do jornal fictício indicam que as representações do jornalismo na obra estão em desacordo com o 

Código de Ética do Jornalista Brasileiro e da prática do bom jornalismo. Entretanto, será necessária 

uma análise mais aprofundada para que se obtenham informações mais precisas quanto às 

representações considerando a dinâmica da narrativa e as questões de verossimilhança para que 

se possa traçar um quadro mais amplo a respeito da representação do jornalismo a partir da obra 

literária em questão. Considerações: Um dos pilares do fazer jornalístico está ligado às 

concepções éticas da profissão. Ao analisar as representações do jornalismo feitas na obra 

literária, é possível compreender a importância da ética prática jornalística. Totalmente 

desassociado do papel do jornalista, Rita não carrega as características de um profissional ético.  
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“Tela Ciência”: produção audiovisual para um evento acadêmico – um relato de experiência 
 
Mayara Macedo Gama; Michel Alves dos Santos; Treycy Teixeira Bonilla; Vinícius Emílio Silva de 

França; Jhonnathas José Trindade de Rezende Neto; Luís Filipe Ciribelli (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Comunicação, Tela Ciência, Jornalismo 

 
Introdução: A comunicação social é fundamental e possui diversas funções, dentre as quais 

ressalta–se a de informar. Dada essa importância, alunos do curso de Jornalismo da UNIVALE 

utilizaram a ferramenta de vídeo “Tela Ciência” para divulgação do 14º Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica, evento realizado anualmente com exposição de trabalhos científicos 

desenvolvidos por alunos, professores e pesquisadores, e do 3º Seminário Internacional Ligações 

Migratórias Contemporâneas. Objetivo: Apresentar relato de experiência sobre a produção e 

divulgação audiovisual de evento acadêmico em rede social. Metodologia: Trata–se de um estudo 

qualitativo, com abordagem descritiva do tipo relato de experiência, realizado com base na 

divulgação de dois eventos acadêmicos por meio da produção e divulgação audiovisual “Tela 

Ciência” na rede social Facebook. Resultado: Observou–se que o trabalho de comunicação social 

desenvolvido pelos alunos possibilitou a promoção da página criada no Facebook, bem como do 

conteúdo audiovisual “Tela Ciência” veiculado pela mesma. Nos primeiros trinta dias de 

funcionamento registrou–se um alcance de quase 9 mil pessoas, no qual mais de 70% dos acessos 

vieram de dispositivos móveis. O “Tela Ciência” foi uma das ferramentas que tiveram grande 

importância para atingir tais resultados. Considerações: A utilização de redes sociais é um meio 

bem–sucedido para a divulgação de eventos acadêmicos e oportunidade para produção de 

conteúdo. A experiência também possibilitou o aprimoramento e a contextualização dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula na área de assessoria de imprensa.  
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A presença das narrativas no programa Globo Rural 
 

Paulo Henrique Matos dos Anjos; Roney Alves de Brito; Michel Alves dos Santos; Ludmilla de 

Oliveira Cotta; Marcela Lopes Silva 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Narrativas, Globo rural, Jornalismo 

 
Introdução: O jornalismo enquanto prática social é marcado por diversas adaptações aos meios, 

através de "voz e forma". Essa configuração em muitos momentos segue lógicas de produção e 

gera em si formas de fazer, padronizando linguagens que se estabelecem como sendo de um 

determinado veículo. Na programação da televisão, encontram–se diferentes produtos jornalísticos 

para públicos específicos. Nessa perspectiva, o Globo Rural (GR), da Rede Globo, fala para uma 

determinada audiência. A via lógica seria o encontro de linguagens ainda mais padronizadas. O GR 

dedica espaços às chamadas séries ou reportagens especiais, portanto, cabe uma análise mais 

aprofundada de suas estruturas e de como elas ganham narrativas mais livres dentro do chamado 

“padrão Globo”. Objetivo: Compreender como as construções das narrativas marcam o texto no 

programa Globo Rural, na série especial “Rio São Francisco”, em seu primeiro episódio. 

Metodologia: Identificar no primeiro episódio da série especial “Rio São Francisco” categorias 

sobre as narrativas apresentadas, através de análise de conteúdo. Resultado: A desconstrução do 

texto engessado no telejornalismo gera espaço para o entendimento dessa linguagem amplamente 

atrativa, que narra pensamentos, visões, sentimentos, vidas e historias. O vídeo possibilita a 

percepção da construção de personagens e o uso dessa linguagem em um programa segmentado. 
Considerações: O texto falado pode ser mais atrativo para um público maior, gerando novas 

possibilidades de uma linguagem e olhar narrativizante. O grande desafio é de trazer essa forma de 

falar esse olhar e essas experiências para dentro do texto do jornalista.  
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Virada digital: a ressignificação da fotografia na mídia, no cotidiano e na pesquisa 
 

Raquel Paixão Rebouças, Lauro Almeida de Moraes (Orientador) 

Centro Universitário Newton Paiva; Universidade Federal do Paraná – UFPR 

 

Palavras–chave: Fotografia, Técnicas Digitais, Comunicação, Mídia, Pesquisa 

 

Introdução: As mudanças ocorridas na fotografia desde a incorporação das técnicas digitais no 

processo de produção da imagem alteraram substancialmente essa prática social. Tais mudanças 

possibilitaram a popularização da fotografia e consequentemente um extenso acúmulo de 

produções fotográficas nas últimas décadas. Neste contexto, o interesse acadêmico em pesquisar 

a fotografia cresceu nas mais diversas áreas do conhecimento. Objetivo: Refletir acerca das 

transformações ocorridas no fazer fotográfico a partir do surgimento da fotografia digital e do 

crescente interesse do meio acadêmico em realizar pesquisas que tenham como objeto empírico a 

fotografia nas diversas mídias existentes. Metodologia: Revisão bibliográfica que abordou a 

fotografia como linguagem visual da comunicação, a incorporação das técnicas digitais na 

produção e reprodução das imagens e o crescimento das produções científicas sobre fotografia. 

Além disso, realizou–se também uma breve pesquisa exploratória na base digital de teses e 

dissertações da Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que balizou 

quantitativamente o estágio atual das produções científicas sobre fotografia no Brasil entre o mês 

de janeiro do ano 2000 ao mês de junho de 2015. Resultado: Este trabalho indicou a existência de 

246 produções acadêmicas (196 dissertações e 50 teses) que estudaram a fotografia, nas mais 

diversas áreas de conhecimento, nos últimos quinze anos. Na Comunicação, tal pesquisa apontou 

a produção de 57 trabalhos: 47 dissertações e 10 teses, distribuídas entre os 46 programas de 

pós–graduação stricto sensu desta área no Brasil. Considerações: O acesso democrático ao ato 

de fotografar estimulou o surgimento de questões relacionadas aos aspectos técnicos, artísticos e 

comunicacionais da fotografia, despertando nos pesquisadores o interesse em estudar as imagens 

que permeiam o cotidiano humano nos mais diversos âmbitos.  
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A multiterritorialidade do ciberespaço 
 

Rossana Cristina Ribeiro Morais; Maria Gabriela Parenti Bicalho 

Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: ciberespaço, território, multiterritorialidade 

 
Introdução: Neste trabalho, o ciberespaço, fruto da interconexão mundial dos computadores, é 

analisado como um território que não se define apenas pela infraestrutura material dos processos 

de telecomunicação, mas também pela forma como as pessoas se relacionam e trocam 

informações. Objetivo: Discutir o conceito de multiterritorialidade do ciberespaço Metodologia: 
Realizou–se uma pesquisa bibliográfica, por meio do levantamento, leitura e análise de referências 

teóricos sobre ciberespaço e território. Resultado: Segundo Lévy (1999), no ciberespaço 

estruturam–se relações sociais, econômicas e de poder e ocorre o crescimento da mobilidade de 

acesso às informações e das possibilidades de interação. Configura–se como um território que 

permite múltiplas formas de apropriação independente da escala espaço–tempo. Ao tomar o 

conceito de Território, procura–se compreender os movimentos humanos, permanentes, de 

desterritorialização e reterritorialização. Nesta perspectiva, o ciberespaço pode proporcionar uma 

transformação na comunicação e interação entre os usuários que fazem uso dos recursos 

permitidos por este ambiente, e a utilização desses recursos depende da apropriação do usuário a 

cada navegação, ou seja, o movimento social é quem produz e caracteriza o novo espaço 

resultante. Compreende–se então, que os usuários, ao se apropriarem destas navegações, estão 

constituindo novos territórios e, nos movimentos de desterritorialização e reterritorialização, ocorre 

a multiterritorialidade, pois o território anterior não é abandonado, mas pode ser ressignificado no 

novo território. Conclusão: Os conceitos de territorialização, desterritorialização e 

multiterritorialidade constituem possibilidades de compreensão do ciberespaço, pois admitem, mais 

que outros conceitos, o movimento, a transformação permanente, a reconfiguração.  
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Permutações virtuais: características da comunicação por meio de conversações 
 

Samuel Bonicontro; Josiane de Assis; Hernane Felipe Ramos; Kamila Freitas; Jean Rossow; 

Dileymárcio de Carvalho (orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Interação Virtual, Permutação Virtual, Conversações 

 
Introdução: O surgimento e a diversidade dos meios de comunicação de massa têm facilitado o 

aparecimento de “estrelas” midiáticas. Um exemplo é a vídeo–blogueira Kéfera Buchmann, que fora 

do restrito espaço televisivo conseguiu estabelecer sua carreira profissional através de suas redes 

sociais. Pessoas antes denominadas comuns, brasileiros que fazem parte da classe média e baixa, 

são privilegiadas todos os dias com oportunidades de sucesso e reconhecimento por meio das 

mídias sociais. Esses novos meios de comunicação também abrem e oferecem um espaço especial 

para as conversações entre novos popstars e seus fãs. E a popstar brasileira Kéfera Buchmann, 

através do canal You Tube, se tornou a personalidade brasileira com mais inscritos e maior número 

de visualizações audiovisuais em seu canal 5inco Minutos, alastrando sua fama para as demais 

redes sociais de comunicação e interação, como Instagram, Facebook, Twitter, entre outros. 

Objetivo: Observar a interação entre artista e fã nas redes sociais, considerando o seu retorno. 

Metodologia: Analisando a natureza do objeto estudado, foram extraídos com o recurso do 

printscreen (congelamento de tela) e salvos em anexos trechos dos diálogos entre os participantes 

da fan page e as repostas postadas pelos administradores da página. Utilizou–se o método 

qualitativo e a modalidade de pesquisa exploratória em busca de uma resposta satisfatória diante 

da amostra experimental. Resultado: Verificou–se que Buchmann mantém uma interação 

frequente. O humor nas respostas pode ser um diferencial de fidelização dos seguidores. De forma 

que a interação acontece diretamente com sua participação. Considerações: O avanço da 

tecnologia nos aproxima cada vez mais, e a sociedade costuma interagir independentemente do 

seu distanciamento físico, fazendo com que todos recebam um retorno significativo tanto para o 

artista, quanto para o fã.  

 

samuel.bonicontro@gmail.com.  
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A comunicação organizacional como instrumento de memória: análise de uma edição 
comemorativa da Revista Catedral 
 

Samuel Martins Santos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Comunicação Organizacional; Imagem Institucional; Estratégias de Comunicação 

 
Introdução: Um dos pontos mais importantes a serem analisados dentro de uma corporação nos 

tempos atuais sem sombra de dúvidas é o trabalho em objetivo da construção, consolidação e 

reputação de sua imagem perante ao seu público. Compreendemos que para se obter um resultado 

significativo e positivo a respeito desses pilares é necessário um longo processo, que perpassa um 

âmbito da comunicação – denominado comunicação organizacional –, na maioria das vezes, 

entregue nas mãos dos jornalistas. Objetivo: Analisar a Revista Catedral – edição histórica em 

alusão ao centenário da igreja, observando quais elementos da comunicação organizacionais foram 

utilizados se, de fato, a publicação produz memória relevante acerca da organização e qual a 

imagem que a instituição provoca a cerca de si. Metodologia: Análise bibliográfica e de conteúdo. 

Resultado: Pode–se observar que a sociedade local reconhece a organização como parte da 

história de Governador Valadares. Os profissionais responsáveis pela publicação souberam 

aproveitar a oportunidade do centenário para reforçar a importância instituição. Considerações: 
Considerando–se que o objetivo da comunicação organizacional é construir, fortalecer e consolidar 

a percepção das pessoas quanto ao seu objeto, acreditamos que o trabalho da equipe da Revista 

Catedral possibilitou resultados eficazes à organização, como o reconhecimento da população e o 

fortalecimento da paróquia perante a sociedade, além de situar a organização no tempo e no 

espaço.  
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Desastre de Mariana versus Atentado em Paris: os critérios de noticiabilidade na cobertura 
jornalística estadual e nacional 
 

Stheffani Garcia de Souza, Arthur Minelli Araújo Gomes, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Jornalismo. Paris, Mariana, Valores–Notícia, Acontecimento 

 

Introdução: No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, se 

rompeu, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, localizado na mesma cidade, e afetando outras 

localidades. Os rejeitos de minério de ferro percorreram o leito do Rio Doce, atingindo mais de 40 

cidades na Região Leste de Minas e no Espírito Santo, desaguando no litoral norte capixaba. O 

desastre ambiental foi considerado o maior do estado, se não do Brasil. Oito dias depois, na noite 

de 13 de novembro, a cidade de Paris, capital da França, sofreu um dos mais violentos atentados 

terroristas de sua história, o qual deixou 130 mortos e mais de 350 feridos, muitos em estado grave. 

A gravidade desses dois fatos acima relatados mereceu ampla cobertura midiática. No Brasil, os 

veículos de comunicação dividiam suas atenções, editorias e espaços nas primeiras páginas. 

Objetivo: Analisar como esses dois acontecimentos modificaram a cobertura jornalística dos 

jornais Estado de Minas e Folha de S. Paulo, e como se deram essas modificações nas datas 

propostas. Metodologia: Para se chegar aos resultados desta pesquisa, foram selecionadas 08 

(oito) capas dos jornais mencionados. Sendo 04 (quatro) para cada periódico. As datas das edições 

são os dias 5 e 6, 13 e 14 de novembro de 2015. Usou–se a abordagem metodológica qualitativa e 

explicativa. Tratou–se dos conceitos valores–notícia e como eles trabalharam na construção das 

capas analisadas. E, por fim, quanto aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica e documental. 

Resultado: O jornal Estado de Minas dispensou maior atenção e espaço em suas primeiras 

páginas para o acontecimento de Mariana. Enquanto a Folha, além de não ter dado o mesmo 

destaque para esse evento, optou por reportar com maior proeminência o atentado de Paris. 

Considerações: Os acontecimentos tratados modificaram a cobertura jornalística das duas 

empresas. Cada uma escolheu uma forma para abordar os acontecimentos. As explicações para 

essas escolhas podem ser observadas pelos valores–notícia propostos pelo trabalho.  

 

ste.fa.nii@hotmail.com.  
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Dieta em risco: jornalismo científico ajuda a explicar como sucralose pode provocar câncer 
 

Tiago Silva Carvalho, Aline de Oliveira Rocha Alves, Gilson Arão Júlio Neto, Franco Dani Araújo e 

Pinto (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Jornalismo, Jornalismo Científico, Sucralose, Adoçante, Câncer 

 

Introdução: Uma pesquisa realizada pela Unicamp, em Campinas (SP), mostra que o uso de 

adoçante à base de sucralose pode fazer mal quando misturado com alimentos quentes. Segundo 

o estudo, quando aquecida, a molécula sofre mudança na estrutura e libera substâncias tóxicas. A 

sucralose é um derivado do açúcar da cana, mas com moléculas modificadas através de processos 

químicos. Ela é um dos adoçantes mais consumidos no mundo. A informação foi divulgada no 

Jornal EPTV, da TV Globo de Campinas. Objetivo: Identificar na reportagem elementos do 

jornalismo científico segundo o conceito teórico de Oliveira (2010). Metodologia: Seleção da 

matéria exibida no Jornal EPTV, no dia 14 de abril de 2016, e disponibilizada no portal de notícias 

G1 (http://g1.globo.com/sp/campinas–regiao/noticia/2016/04/pesquisa–mostra–que–sucralose– 

libera–substancias–toxicas–quando–aquecida.html); e leitura do livro Jornalismo Científico, de 

Fabíola de Oliveira (2010, Editora Contexto), que serviu como aporte teórico deste trabalho. 

Resultado: Ao abordar a pesquisa numa linguagem acessível e de fácil entendimento, a equipe de 

reportagem realizou com sucesso o papel do mediador entre o discurso produzido pela pesquisa 

científica e o público leigo. Ao decodificar alguns termos técnicos, o repórter comparou substâncias 

desconhecidas com produtos conhecidos pela população, quando, por exemplo, explicou o que 

eram os potencialmente cancerígenos HPAs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos), informando 

que são as mesmas substâncias encontradas na gordura do churrasco. O uso dessa 

metalinguagem é um recurso defendido por Oliveira (2010, p. 44), porque, segundo a autora, 

aproxima o público leigo das informações científicas. “Quando as pessoas conseguem associar um 

princípio ou uma teoria científica a alguma coisa que lhes é familiar, fica muito mais fácil a 

compreensão do assunto, e a comunicação científica torna–se eficaz”. Considerações: O objetivo 

do trabalho foi alcançado, com a identificação de elementos do jornalismo científico na reportagem.  

 

tiagogv_3@hotmail.com 
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O jornalismo sensacionalista e a ética jornalística: uma análise de discurso do programa 
Balanço Geral de Vitória (ES) 
 

Treycy Teixeira Bonilla 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Sensacionalismo, código de ética, jornalismo 

 
Introdução: Ao ligar a televisão na hora do almoço, o telespectador encontra, em vários canais da 

televisão aberta, programas de jornalismo com o estilo de apresentação, abordagem de notícias e 

linha editorial similares. A constante competição pela audiência entre os programas de jornalismo 

policial, as notícias escolhidas e a presença de apresentadores que também comentam as notícias 

coloca em dúvida a fidelidade à ética do jornalista brasileiro. Objetivo: Analisar a matéria do 

programa Balanço Geral de Vitória (ES) com mais visualizações no Youtube e definir se o discurso 

do programa respeita o Código de Ética do Jornalista. Metodologia: Analise de discurso, com 

pesquisa em livros, artigos, e no Código de Ética do Jornalista Brasileiro. Resultado: Após analisar 

uma das matérias do programa, foi perceptível que alguns artigos do código de ética foram 

ignorados. A matéria analisada foi reforçada com a opinião do apresentador. Ele usou gírias e uma 

linguagem coloquial, e fez brincadeiras para atrair a atenção do telespectador. Durante o 

comentário do apresentador e a entrevista foram utilizados termos pejorativos ao se referir ao 

acusado e a incitação à violência aconteceu em alguns pontos do vídeo. Conclusão: Ao analisar o 

objeto foi possível concluir que alguns tópicos do código de ética são ignorados no discurso 

utilizado no programa Balanço Geral. 

 

jornalismo.bonilla@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

441 
 



 
 
Como os membros do “Grupo de Discussão Aconteceu em GV” estabelecem seus discursos 
nos comentários referentes às eleições presidenciais de 2014 e se empoderam nesse 
território 
 
Valéria Alves Gomes; Eliana Marcolino (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Empoderamento, Facebook, Grupo de Discussão, Eleições 2014, Território  

 
Introdução: A internet surgiu como instrumento de estratégia de guerra em plena Guerra Fria, em 

1969, mas começou a se popularizar no Brasil em 2000, quando também começou a ganhar 

notoriedade as redes sociais. O Facebook tem apenas 12 anos e só está no Brasil, de fato, há 

cinco. Em 2008, as redes sociais foram utilizadas timidamente nas campanhas eleitorais após o 

sucesso da equipe de Barack Obama nas eleições presidenciais nos EUA. O “Grupo de Discussão 

Aconteceu em GV” é objeto deste estudo. Surgiu em maio de 2012 como um projeto de arquivo dos 

fatos políticos da cidade para manter viva a memória dos cidadãos. Em 2012, o grupo fechou o ano 

com 2000 membros aproximadamente; em 2013, chegou a 12.000. Hoje são mais de 24 mil 

membros. Objetivo: Identificar e conhecer o discurso preponderante do “Grupo de Discussão 

Aconteceu em GV” durante o período das eleições presidenciais de 2014 no Brasil. Metodologia: 
Análise de Conteúdo, considerando as postagens dos últimos 30 dias do 1º turno da campanha 

presidencial de 2014 (1º a 30 de setembro de 2014), utilizando uma metodologia de Análise de 

Redes Sociais, que permite perceber os fluxos de informação e as relações de poder simbólicas do 

grupo em questão. Resultado: A pesquisa pretende verificar como se estabelecem as relações de 

poder e o empoderamento dos membros do “Grupo de Discussão Aconteceu em GV” durante o 

período das eleições presidenciais de 2014 no Brasil e ainda identificar os elementos que levam ao 

empoderamento dos membros do “Grupo de Discussão Aconteceu em GV”. Considerações: No 

projeto de pesquisa levantamos como hipóteses que os membros do “Grupo de Discussão 

Aconteceu em GV” sentem–se empoderados à medida que seus comentários ganham curtidas e 

são amplamente discutidos por outros membros, que utilizam conteúdos e linguagens que 

demonstram conhecimento do tema discutido, que se sentem pertencentes a esse território sem 

fronteiras, não geográfico, mas que estimula relações em rede.  

 

valves@obvioci.com.br 
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ST 27: Pesquisas e Práticas Acadêmico–Científicas 

 

A Teoria do Autocuidado na assistência de enfermagem a crianças queimadas 
 
Aline Valéria de Souza, Micael Alves dos Santos 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Autocuidado, Assistência de Enfermagem, Queimaduras, Crianças 

 
Introdução: As queimaduras são acidentes de relevante gravidade na infância, que na maioria das 

vezes acontecem no domicílio. Inúmeros são os aspectos que envolvem a internação de uma 

criança queimada, dentre os quais pode se elencar os de ordem social, física e emocional. As 

queimaduras deixam sequelas externas e internas. A assistência de enfermagem tem papel 

fundamental na evolução e tratamento das feridas, contribuindo para a redução da permanência 

hospitalar, que implica em índices menores de morbimortalidade, sendo necessários 

conhecimentos específicos no tratamento de feridas que compreendam, além dos aspectos 

fisiopatológicos, as questões sociais e emocionais dos familiares. Objetivo: Apresentar as 

contribuições da Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem para redução do tempo de internação 

de crianças queimadas hospitalizadas. Metodologia: Trata–se de um estudo de revisão 

bibliográfica com abordagem qualitativo–descritiva para o qual foram consultados referenciais 

encontrados na BVS Brasil, BVS Enfermagem, SciELO e outras literaturas específicas. Resultado: 
A Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem traz, em suma, a capacidade do indivíduo de cuidar de 

si mesmo a partir do suporte fornecido pelo profissional enfermeiro. Em relação à criança 

queimada, esse papel é transferido para os pais ou responsáveis, a fim de reduzir o sofrimento e 

minorar os danos provocados pela queimadura. O papel do enfermeiro é perceber e indicar o 

melhor momento para esta prática, treinar e capacitar o familiar para a aceitação da situação e 

cuidados básicos necessários neste estado de saúde especial por meio de educação em saúde, o 

que reduz no tempo de internação. Conclusão: A assistência de enfermagem baseada na Teoria 

de Orem possibilita ao enfermeiro educar o indivíduo, especialmente os pais ou responsáveis pela 

criança queimada, para o autocuidado apoiado. O conhecimento proporciona a autonomia do 

indivíduo para ações conducentes à saúde e redução do tempo de internação. Apoio: UNIVALE.  
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O pré–natal como instrumento de cuidado da gestante e do bebê 

 

Aline Valéria de Souza, Micael Alves dos Santos, Thamilly Ruas Figueirêdo Borborema, Valéria de 

Oliveira Ambrósio 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Assistência Pré–Natal. Mulher Grávida. Relação Materno–Fetal. Cuidados de 

Saúde. 

 

Introdução: O ciclo gravídico é um período singular na vida da mulher, do qual emergem múltiplos 

sentimentos, desejos e projeções acompanhados de diversas mudanças corpóreas e fisiológicas. A 

assistência à saúde da mulher grávida é essencial para que sua qualidade de vida seja mantida, 

sua gestação seja saudável e o parto ocorra bem. O pré–natal, que pode ser realizado por 

enfermeiros e médicos, distribui–se em pelo menos 7 consultas durante a gravidez, constituindo um 

instrumento imprescindível de assistência direta à gestante e ao parto. Objetivo: Analisar o pré–

natal como instrumento de cuidado para a gestante e o bebê. Metodologia: Estudo qualitativo de 

revisão bibliográfica de abordagem descritiva, para o qual foram utilizados 35 referenciais 

bibliográficos encontrados na BVS Brasil e SciELO. Resultado: A atenção pré–natal compreende 

importantes estratégias de cuidado à saúde da mulher e do bebê, dentre a realização de consultas 

e exames, as quais vislumbram os aspectos biopsicossociais da gestante. O pré–natal de 

qualidade pressupõe a humanização e prioriza intervenções com valorização e respeito à mulher, 

concebendo o cuidado integral em saúde para uma boa condução da gestação e minoração de 

riscos habituais relacionados à mesma. Infere–se que ações de caráter preventivo, de promoção à 

saúde e educativas são essenciais à compreensão do pré–natal como um instrumento de cuidado. 

Quando bem acompanhada no pré–natal, a gestante possui condições de acompanhar sua saúde e 

a do bebê, realizar ações de autocuidado e programar o momento do parto. Conclusão: O pré–

natal é um importante instrumento de cuidado para a gestante e o bebê, por meio do qual a 

qualidade de vida integral da mulher é priorizada, impactando positivamente no parto e na saúde do 

recém–nascido. Apoio: ProUni, UNIVALE.  
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Projeto Institucional: Leitura – janela para o mundo 
 

Amanda Cristina Santos, Gleicy Cristyann Evangelista Vieira, Raiane Maria Rodrigues Ferreira, 

Sandra Guedes Rogai de Souza, Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Municipal Maria Elvira Nascimento 

 

Palavras–chave: Projeto institucional, Letramento Literário, Gêneros textuais, Leitura 

 

Introdução: Em 2016, foi escolhido para o projeto institucional da E. M. Maria Elvira Nascimento o 

tema: Leitura – janela para o mundo, que contempla práticas de letramento literário e o incentivo à 

leitura de diversos gêneros textuais. Objetivo: Promover uma prática pedagógica que motive os 

alunos ao hábito de leitura por meio de momentos agradáveis,provocando o interesse pela 

diversidade de gêneros textuais, além de proporcionar a interatividade entre os alunos e a 

comunidade escolar, o interesse e a descoberta da importância da leitura como fonte de ampliação 

de conhecimentos e desenvolvimento dos processos de comunicação, criatividade e imaginação. 

Metodologia: As bolsistas do PIBID/UNIVALE elaboraram um planejamento com atividades para o 

enriquecimento do trabalho a ser desenvolvido. Através de oficinas, os alunos dos 1º e 2º CPA 

produzirão textos de diversos gêneros para serem divulgados na Rádio Escola e apresentados aos 

pais num espaço preparado para o momento de saída dos filhos. Nos intervalos, os estudantes 

poderão escolher livros para leitura na “geladeira literária”, enfeitada com adesivos de desenhos 

produzidos pelos educandos. Semanalmente, cada aluno levará uma pasta para casa, contendo 

material de leitura, de acordo com a faixa etária, e a família poderá participar do desenvolvimento 

da atividade dos estudantes. Resultado: Espera–se que as crianças sintam–se estimuladas a 

realizar leitura de textos literários,vivenciando emoções e desenvolvendo empatia através das 

diferentes situações e práticas sociais captadas através da leitura. Conclusão: Considerando a 

importância do letramento literário como um processo de transformação na prática pedagógica, do 

conhecimento prévio e do ritmo próprio de cada aprendiz, vislumbram–se leitores literários que não 

só compreendam o texto, mas também utilizem a literatura em seu contexto social. Apoio: 
PIBID/CAPES.  
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O pré–natal como importante instrumento na humanização da assistência ao parto 
 

Amanda Lemos Amorim Rosa, Thamilly Ruas Figueirêdo Borborema, Letícia Barreto da Silveira, 

Ana Carolina Braga dos Santos, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Pré–natal, Parto Humanizado, Enfermagem 

 

Introdução: O pré–natal consiste no acompanhamento e acolhimento a gestante, com intuito de 

assegurar o nascimento de uma criança saudável e bem–estar materno, baseado em princípios 

como integralidade da assistência, equidade, e a participação social da usuária. O Programa de 

Humanização do Pré–Natal e Nascimento têm como objetivo a redução das altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal e a ampliação do acesso ao pré–natal. Objetivo: Evidenciar 

a relevância do pré–natal na humanização do parto. Metodologia: Trata–se de uma revisão 

bibliográfica qualitativa de caráter exploratório com pesquisa em bases de dados científicos, livros, 

documentos e Caderno de Atenção Básica – 32 disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 2012. 

Resultado: A gestação é marcada por mudanças fisiológicas que podem acarretar dúvidas e 

medos. O acolhimento está diretamente ligado à adesão ao pré–natal uma vez que respeitadas e 

escutadas suas queixas, as mulheres demonstram mais disposição quanto ao seu próprio cuidado 

e confiam na equipe durante as consultas. O processo de humanização com profissionais que 

estimulam o parto humanizado é incentivado pela Rede Cegonha, inserido na Política Nacional de 

Humanização. Porém, a consulta de enfermagem deve ultrapassar o cumprimento dos itens dos 

protocolos ou manuais de assistência do Ministério da Saúde fortificando o diálogo do enfermeiro e 

cliente desmitificando as informações sobre o parto natural e incentivando o aleitamento materno 

exclusivo. Conclusão: O pré–natal é de extrema importância para a saúde pública, e o enfermeiro 

é capaz de conduzir as consultas. Ainda existem dificuldades para a adesão das gestantes, e os 

profissionais muitas vezes não realizam a consulta conforme o preconizado, o que pode levar a 

complicações futuras. Apoio: UNIVALE.  
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Perfil epidemiológico dos pacientes adultos atendidos no ambulatório de neurologia 
funcional da clínica escola de Fisioterapia da UNIVALE–GV 
 
Ana Paula dos Anjos Teixeira; Anaile Duarte Toledo Martins; Isabelle Rodrigues Cabral; Mayra Leal 

Araújo; Geane Alves Dutra (orientadora) 

Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: perfil epidemiológico, neurologia adulto, doenças neurológicas 

 
Introdução: A clínica escola de Fisioterapia da UNIVALE foi criada em 2006 com o objetivo de 

atender e servir à acadêmicos e à comunidade, ofertando atendimento em diversas áreas como a 

Fisioterapia Neurofuncional adulto/infantil. Especificamente nessa área, as atividades 

desenvolvidas são direcionadas às necessidades cinético–funcionais dos assistidos, envolvendo o 

estímulo das mais diversas funções, restaurando força muscular, flexibilidade, mobilidade, 

coordenação, equilíbrio e marcha; buscando como objetivo final restaurar a independência 

funcional e a qualidade de vida (QV). Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo traçar o 

perfil epidemiológico dos pacientes adultos atendidos no Projeto de Extensão de Fisioterapia 

Neurofuncional, no período de agosto a outubro de 2015. Metodologia: Trata–se de um estudo 

descritivo transversal realizado através da coleta de dados em prontuários. Resultado: Foram 

atendidos 9 pacientes, sendo 7 do gênero masculino (78%) e 2 do gênero feminino (22%), com 

idade média de 54,6 anos. Dentre as patologias apresentadas, 6 pacientes tinham Acidente 

Vascular Encefálico–AVE (67%), 1 Traumatismo Crânio Encefálico (11%), 1 Paralisia Cerebral 

(11%) e 1 Doença de Parkinson (11%). Conclusão: Com base nos dados obtidos observou–se que 

o gênero predominante foi o masculino e a patologia com maior predominância foi o AVE. Assim, 

os resultados apresentados corroboram outros estudos que mostram a alta incidência do AVE na 

população, sendo fundamental chamar a atenção para esse grave problema de saúde pública, que 

é responsável por milhões de óbitos em todo o mundo, e em seus sobreviventes, gera sequelas 

responsáveis por significativa piora da QV, principalmente por comprometer a capacidade funcional 

dos indivíduos.  
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Relatório sistematizado da assistência de enfermagem: contribuições com foco na 
segurança do paciente 
 

Camila Maciel de Moraes; Carolina de Fátima Oliveira Ferreira; Edcarla Fontes de Almeida; Maíra 

de Assis Meneses; Aline Valéria de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Pré–Operatório, Pós–operatório, 

Segurança do paciente 

 
Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma atividade privativa do 

enfermeiro, proporcionando cuidado que garante maior segurança aos pacientes, com organização 

e planejamento das ações de cuidado. A enfermagem constitui um papel importante no que diz 

respeito a qualidade da assistência prestada prevenindo riscos e complicações. O período pré–

operatório avalia a condição clínica do paciente antes do procedimento cirúrgico, a fim de evitar 

eventos adversos no trans e pós–operatório. O período pós–operatório imediato abrange desde o 

final da cirurgia até 24 horas, e caracteriza–se por alterações fisiológicas, necessitando de 

observação contínua e de cuidados específicos. Objetivo: Implantar a Sistematizado da 

Assistência de Enfermagem no período Pré–operatório e pós–operatório imediato em um hospital 

do município de Governador Valadares. Metodologia: Trata– se de uma revisão bibliográfica com 

abordagem qualitativa–descritiva desenvolvido a partir da necessidade observada durante o estágio 

curricular na Unidade de Clínica Cirúrgica. Resultado: A adequada atenção aos aspectos 

norteadores da pré–cirurgia e as avaliações necessárias no pós–cirúrgico é fundamental para o 

bem–estar do paciente e desenvolvimento seguro de todo processo. Para isso foi apresentado um 

modelo sistematizado de verificação de todos os passos da pré–cirurgia, bem como de orientações 

ofertadas ao paciente e seus familiares, assim como a sistematização realizada no pós–operatório 

sendo de grande relevância por permitir avaliar, observar e intervir quando necessário, amenizando 

os possíveis riscos. Conclusão: A garantia de um procedimento cirúrgico de sucesso abrange 

muito mais do que o próprio ato operatório, mas se estende aos aspectos anteriores e posteriores a 

esse momento. A SAE permite ao enfermeiro traçar planejamentos de cuidados a serem prestados, 

contribuindo para melhoria da qualidade da assistência segura. Apoio: UNIVALE.  
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Estágio curricular supervisionado obrigatório em enfermagem: estudo de caso  
 
Carolina de Fátima Oliveira Ferreira; Izaura Paz Lopes; Elizabete Maria de Assis Godinho 

(orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Estágio curricular, Assistência de enfermagem, Sistematização da assistência de 

enfermagem 

 
Introdução: O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é uma peculiaridade obrigatória no curso 

de graduação em Enfermagem, onde permite que os estudantes coloquem em prática seus 

conhecimentos adquiridos em sala de aula e laboratórios. A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é a metodologia ordenada que possibilita ao enfermeiro desenvolver o 

processo de enfermagem por meio do conhecimento técnico e cientifico, conferindo–lhe autonomia, 

respaldo legal e satisfação profissional. Objetivo: Demonstrar o conhecimento adquirido pelos 

estudantes através do ECS; destacar a relevância da Enfermagem no serviço de saúde e relatar a 

importância da SAE no cuidado ao usuário. Metodologia: pesquisa descritiva exploratória baseada 

em um estudo de caso clínico vivenciado durante o estágio curricular supervisionado I de 

enfermagem: clínica médica. Resultado: Através da assistência prestada a um cliente que 

apresentava lesão eritematosa em membro inferior direito, foi possível visualizar o processo de 

trabalho da enfermagem no nível terciário de atenção à saúde. Foi realizado curativo local com a 

utilização de cobertura especial disponibilizada pela instituição de saúde. Através da articulação 

com a equipe médica, foi sugerido alta precoce do cliente, com referência para seguimento do 

tratamento na atenção secundária de saúde, o ambulatório de lesões da Universidade Vale do Rio 

Doce. A sugestão foi aceita pela equipe médica e o usuário foi liberado nesse mesmo dia para 

casa. Uma ferramenta importante utilizada pelos acadêmicos na assistência de enfermagem e, 

principalmente nesse caso, foi a SAE. Conclusão: O estágio curricular supervisionado obrigatório é 

uma ferramenta de suma importância para o acadêmico de enfermagem, pois através dele foi 

possível complementar o conhecimento adquirido em sala de aula e laboratório, contextualizando a 

assistência de enfermagem e adquirindo uma visão ampla sobre a atuação do profissional 

enfermeiro no mundo do trabalho.  
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Perfil da mortalidade neonatal no município de Governador Valadares 
 
Carolina de Fátima Oliveira Ferreira, Edcarla Fontes Almeida, Izaura Paz Lopes, Maíra de Assis 

Meneses, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Mortalidade Infantil, Mortalidade neonatal, Assistência pré–natal 

 
Introdução: A Mortalidade Neonatal (MN) é o principal componente da Mortalidade Infantil (MI), 

representando 60% das mortes infantis, sendo o maior índice de ocorrência decorrente de causas 

evitáveis. Os estudos para identificar as causas desses óbitos têm demonstrado importância para 

alertar as populações, identificar falhas nos diversos serviços e estabelecer parâmetros que 

permitam além do acesso a saúde, melhoria da qualidade de assistência. Objetivo: descrever o 

perfil da MN na cidade de Governador Valadares (GV) de 2010–2014, analisar os óbitos neonatais 

segundo sua classificação e compreender os principais fatores que norteiam a ocorrência do óbito 

neonatal. Metodologia: pesquisa quanti–qualitativa desenvolvida na cidade de GV/Minas Gerais, 

utilizando como fonte de dados relatórios anuais de investigação do CMPOIF–GV. Resultado: A 

taxa de mortalidade infantil em GV aparece de forma sempre crescente. Entretanto, a parcela de 

óbitos neonatais dentro da taxa de infantis variou de 39,47% a 70,21%. Nos anos de 2010 a 2014 

ocorreram 135 óbitos neonatais, sendo 61,48% precoces e 38,51% tardios. O número de óbitos 

evitáveis foi 68 e destes, 81% foram classificados como redutíveis se adequada atenção à 

gestação. Conclusão: Conclui–se que fatores determinantes para ocorrência do óbito neonatal são 

passíveis de intervenção em sua maioria. Diante desse cenário, observa que as condições de vida 

e saúde da população do município nos anos em questão e a oferta dos serviços de saúde não são 

favoráveis para a redução da mortalidade neonatal. Sendo assim, várias estratégias de 

reorganização dos serviços de saúde são necessárias, como a necessidade de integração e 

humanização nas áreas de obstetrícia e neonatologia e de um planejamento que englobe a 

organização da atenção perinatal, com interação entre os serviços de atenção pré–natal, parto e 

puerpério.  
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Visualização de Informação para Ontologias 
 

Cristiane Mendes Netto, Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

Palavras–chave: Visualização de informação, ontologias, organização do conhecimento 

 
Introdução: As ontologias têm se apresentado com grande potencial para a organização do 

conhecimento, apoiada por tecnologias, para explicitar, de maneira formal, conceitos e relações 

compartilhadas dentro de uma determinada área de assunto. Além do uso por computadores, tem–

se que a estrutura de uma ontologia, organizada em classes, propriedades, axiomas e instâncias 

poderia ser utilizada para auxiliar a cognição humana através de visualizações que possibilite 

abstrações e manipulação do conteúdo, conforme interesse de conhecimento dos usuários. 

Acredita–se que a Visualização de Informação possa oferecer aos usuários mais facilidade para 

analisar as estruturas e dependências dos conceitos representados pelas ontologias, bem como 

extraírem novas informações e conhecimento. Objetivo: Conhecer o estado da arte referente à 

Visualização de Informação para ontologias. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, com revisão de 

literatura em periódicos e publicações científicas apresentadas entre 2000 e 2015. Em buscas via 

internet utilizou–se o Portal Capes, Google Acadêmico e Bases de Dados de Teses e Dissertações 

nacionais. Resultado: Foram analisados vinte e dois trabalhos, onde se identificou que a 

abordagem dos conteúdos pode ser classificada em: apresentação de ferramentas de visualização 

de ontologias; estudos de requisitos de usuários e análise comparativa de ferramentas. Conclusão: 
Verifica–se que as soluções de visualização de informação para ontologias ainda carecem de 

avaliação com usuários e maior conhecimento sobre as necessidades desses. Além disso, para 

cada grupo de usuários e domínio pode haver uma necessidade distinta, não havendo, portanto, 

um método único ideal para visualização de ontologias. A visualização de informação para 

ontologias pode ser considerada um problema aberto à resolução, principalmente nos casos em 

que as ontologias possuem centenas de conceitos e relações descritas.  
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Auditoria no contexto social segundo o manual de auditoria interna, ipad: em uma unidade 
de terapia intensiva na cidade de Governador Valadares – MG 
 

Denise de Oliveira Silva Andrade; Raquel Júnia Vieira; Lívia Cristina Conegundes da Silva; Raquel 

Pereira Medeiros; Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: auditoria em enfermagem, prontuário, evolução multidisciplinar 
 
Introdução: O prontuário do paciente é um conjunto de documentos padronizados e ordenados, 

tem caráter legal, sigiloso e científico, garantindo a comunicação entre membros da equipe 

multiprofissional e a continuidade da assistência prestada. A auditoria interna exerce uma função 

contínua, completa e independente tendo como principal função a supervisão da gestão de riscos, 

dos controles e dos processos desenvolvidos na empresa. Objetivo: Descrever a importância e o 

processo de auditoria; expor a importância do registro de enfermagem no processo de diminuição 

de glosas hospitalares. Metodologia: Estudo de caso realizado através de revisão de registros de 

prontuários da Unidade de Terapia Intensiva de um determinado hospitalde Governador Valadares 

em maio de 2015. Resultado: A Unidade de Terapia Intensiva possui 16 leitos, o dimensionamento 

de funcionários é de 08 enfermeiros, sendo 01 gerencial com carga horária de 08 horas/dia e 30 

técnicos de enfermagem, com carga horária de 12x36 horas. A taxa de internação por gênero foi 

52,3% do sexo feminino e 47,7% do sexo masculino, a taxa de alta na UTI no período foi de 76,1% 

como motivo da alta melhorado e 23,9% foram a óbito. Os diagnósticos de admissão com maior 

relevância foram Pós–operatório de angioplastia com 17%, Pneumonia com 8,0% e Edema agudo 

de pulmão 4,5%, os pacientes possuíam média de idade de 69 anos. 86% dos prontuários 

apresentavam formulário de identificação completo, 78% possuíam formulário de anamnese 

incompleto, 97% tinham evolução da doença, 83% demonstraram relatório de enfermagem. 

Obteve–se uma taxa global de irregularidades de 27,27%. Conclusão: A busca por novos 

conhecimentos é fundamental para a articulação, aprimoramento e capacitação, propicia prevenção 

de erros, garantindo um andamento seguro e eficaz das atividades. Observou–se a importância dos 

investimentos tecnológicos na auditoria bem como envolvimento da equipe no processo. Apoio: 
UNIVALE.  
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Amamente: uma revisão integrativa sobre a assistência de enfermagem à gestante, puérpera 
e recém–nascido voltada ao aleitamento materno 
 

Edcarla Fontes de Almeida; Yara Maria Diniz Figueiredo (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Amamentar, Aleitamento materno, Assistência de enfermagem em aleitamento 

materno 

 

Introdução: Apesar dos benefícios e o incentivo, o aleitamento materno no Brasil está abaixo das 

recomendações da Organização Mundial de Saúde: exclusivo até os seis primeiros meses e 

complementado até dois anos. Muitas mulheres não conseguem atingir estas recomendações 

devido a falta de apoio, orientação adequada e as intercorrências. O profissional enfermeiro tem 

uma grande importância no apoio e orientações pertinentes a amamentação. Talvez, um dos 

maiores desafios para o profissional seja compreender as dificuldades e os fatores que levam ao 

desmame precoce, atuar e intervir nestes aspectos e alcançar a consolidação do aleitamento 

materno. Objetivo: Descrever a assistência do enfermeiro à gestante, puérpera e recém–nascido, 

voltada ao aleitamento materno, vivenciada no campo de atuação profissional sob a perspectiva 

acadêmica. Metodologia: Trata–se de uma pesquisa de revisão bibliográfica integrada à prática 

acadêmica de enfermagem na Clínica Amamente®, mediada pela Universidade Vale do Rio Doce. 

Resultado: O aleitamento materno, embora pareça simples é influenciado por fatores sociais, 

culturais, psicológicos e biológicos, o que torna essa prática um tanto complexa. Nestas 

circunstâncias, é crucial que o enfermeiro quebre os paradigmas negativos do aleitamento materno 

por meio das habilidades, conhecimento técnico e atitude acolhedora, avalie adequadamente a 

história da mãe e a mamada do bebê, detectando e rompendo com situações e dificuldades que 

fazem com que a mesma se sinta desestimulada a amamentar. Conclusão: O enfermeiro deve 

refletir sobre a prática de orientação em aleitamento materno, que necessita ser sensível e 

individualizada. Não basta dizer para a mulher que ela “tem que” amamentar e que o leite materno 

possui inúmeros benefícios. As informações sobre a amamentação exigem a efetivação do cuidar 

de modo empático, integral, sem preconceitos ou pressupostos. Apoio: Clínica Amamente® – 

Aleitamento Materno e Imunização.  
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Educação em Saúde: O Papel do Enfermeiro como Educador em Saúde 
 

Fábio Henrique Fialho, Denise de Oliveira Silva Andrade, Hélida Leal Siqueira; Paloma Vieira 

Carvalho, Valeria de Oliveira Ambrósio (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Educação em saúde, enfermeiro educador, equipe multiprofissional 

 

Introdução: A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientadas para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde, onde o profissional enfermeiro é preparado para 

atuar tanto na área assistencial, administrativa, gerencial e educacional, exercendo a função de 

promover e recuperar a saúde, prevenir doenças ou suas complicações. Cuja essência e 

especificidade é o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na comunidade de modo 

integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe, atividades de promoção, 

proteção, prevenção e reabilitação em todos os níveis de atenção, partindo do princípio de 

universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e controle social, apresentando uma 

característica de atuação multidisciplinar. Objetivo: demonstrar a importância da atuação do 

enfermeiro como educador e o impacto dessa pratica na assistência à saúde individual e coletiva. 

Metodologia: Revisão literária de artigos científicos em revista científica eletrônicas do banco de 

dados Bireme Scielo e Science Place. Os artigos selecionados atenderam aos critérios de 

publicação entre os anos de 2008 a 2015, em português, com abordagem em atuação do 

enfermeiro educador, educação em saúde e seu impacto. Resultado: Identificamos nos artigos que 

o Enfermeiro exerce com primazia o papel de educador em todos os âmbitos e níveis da atenção à 

saúde, para tal é imprescindível conhecer a área de abrangência, suas demandas e suas 

necessidades, o qual deve integrar e se apropriar dos significados vivenciados no cotidiano de cada 

indivíduo e grupo social, criando estratégias de ensino especificas, incrementando as práticas 

diferenciadas em saúde. Conclusão: A educação em saúde é uma forma do enfermeiro criar um 

espaço discursivo dos aspectos relevantes, onde o profissional deve ter uma abordagem holística, 

considerando os aspectos biológicos, sociais, culturais, psicológicos que envolvem a população de 

forma individual ou coletiva. Apoio: UNIVALE.  
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Epidemiologia das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde: Sítio Cirúrgico 
 
Fábio Henrique Fialho; Paloma Vieira Carvalho; Denise de Oliveira Silva Andrade; Elizabeth Maria 

de Assis Godinho; Mônica Valadares Martins (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Infecção Hospitalar, Sítio cirúrgico, Qualidade da assistência de enfermagem 

 
Introdução: Devido à alta taxa de morbimortalidade das infecções relacionadas à assistência à 

saúde em sítio cirúrgico, estas se destacam dentre os demais sítios de infecção. A maioria destas 

infecções ocorre dentro de quatro a seis dias após o procedimento, podendo ocorrer até 30 dias 

após o procedimento, ou um ano, quando houver o implante de prótese. Objetivo: Relatar um caso 

clínico de paciente submetido à Cirurgia de Revascularização do Miocárdio com infecção de sítio 

cirúrgico; descrever a incidência e delinear a ocorrência de infecção de sítio cirúrgico. 

Metodologia: Estudo descritivo analítico baseado em evidências científicas através de investigação 

dos prontuários de clientes que apresentaram infecção do sítio cirúrgico, identificadas durante uma 

visita técnica, após presenciar explanação sobre o assunto em sala de aula. Resultado: Nos EUA, 

16 milhões de pacientes são submetidos a procedimentos cirúrgicos por ano e de 2 a 5% adquirem 

infecção do sítio cirúrgico. A ocorrência estimada deste evento no Brasil é em torno de 11% das 

cirurgias realizadas anualmente. Cirurgias limpas constituem importantes indicadores do risco de 

infecção em qualquer instituição, podendo também ser utilizados como parâmetro de qualidade 

entre hospitais, serviços cirúrgicos e entre cirurgiões. Conclusão: Altas taxas de infecção em 

cirurgias limpas podem significar que a contaminação é proveniente de outras fontes, como práticas 

assépticas durante o procedimento, falhas no processamento dos materiais e instrumentais 

utilizados. A presença de infecção em feridas limpas é um importante indicador de baixa qualidade 

na assistência. A taxa de incidência desta infecção no hospital visitado durante o período de julho 

de 2012 a julho de 2015 foi de 0,77% (38/4909), taxa aceitável para cirurgias limpas. Apoio: 
UNIVALE.  
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A importância da extensão acadêmica para a formação em enfermagem – relato de 
experiência  
 
Fabrina Gomes de Brito, Micael Alves dos Santos, Larissa Carla Costa Leite, Maria Cláudia Queiroz 

Santos Macedo, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Extensão Acadêmica, Formação Profissional, Enfermagem 

 
Introdução: A extensão acadêmica é um conjunto de atividades com fins sociais de uma 

universidade, cuja execução extrapola os espaços da sala de aula, sem dissociar–se do Ensino e 

da Pesquisa, visando ao bem–estar comum de uma população. A extensão, enquanto componente 

da formação acadêmica, propicia ao aluno, não só de enfermagem, o vivenciamento de 

experiências que possibilitam a contextualização teórico–prática dos conhecimentos construídos 

em sala de aula; o que é possível no Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente 

Especial (PAOPE), fundado em 1995. Objetivo: Apresentar relato de experiência sobre a 

importância da extensão acadêmica no PAOPE para a formação profissional do enfermeiro. 

Metodologia: Trata–se de um estudo qualitativo, de abordagem descritivo–exploratória, com 

revisão bibliográfica de afinidade e baseado nos relatos de experiências. Os mesmos realizaram 

atividades de extensão no PAOPE, desenvolvendo ações preventivas e de promoção à saúde, 

exame físico e triagem durante as consultas de enfermagem, por pelo menos 6 meses. Resultado: 
Observou–se que a extensão realizada no PAOPE possibilitou a consolidação dos conhecimentos 

teóricos apreendidos em sala de aula e a construção de outros conhecimentos a partir de 

experiências adquiridas no contato com os pacientes e seus acompanhantes. As consultas de 

enfermagem realizadas possibilitaram o aperfeiçoamento de técnicas e a utilização de teorias de 

enfermagem que fizeram com que os estudantes se sentissem mais seguros durante a assistência 

ao longo do tempo. Conclusão: A extensão acadêmica é um componente fundamental na 

formação do acadêmico de enfermagem, possibilitando ao mesmo o aperfeiçoamento profissional e 

uma sólida construção de conhecimento relacionados à prática assistencial do enfermeiro ainda na 

universidade. Apoio: ProUni.  
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O impacto emocional do diagnóstico de deficiência intelectual na perspectiva de mães 
 
Fabrina Gomes de Brito, Micael Alves dos Santos, Larissa Carla Costa Leite, Maria Cláudia Queiroz 

Santos Macedo, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Deficiência intelectual, Cuidadores, Diagnóstico, Enfermagem 

 
Introdução: O nascimento de uma criança modifica a rotina da família, em especial a da mãe, que 

terá suas prioridades reorganizadas. A chegada de um filho constitui um momento único, 

principalmente pelas projeções e expectativas criadas pelos pais. Quando do diagnóstico de uma 

condição de deficiência intelectual, sentimentos de medo, desesperança, revolta e insegurança 

podem ser comuns dadas às idealizações presentes durante a gravidez e ao despreparo emocional 

dos pais sobre como lidar com a condição especial do filho. Objetivo: Apresentar o impacto 

emocional do diagnóstico de deficiência intelectual na perspectiva de mães, identificando as 

principais ações de enfermagem para redução do mesmo. Metodologia: Trata–se de um recorte de 

um estudo qualitativo, de abordagem descritiva, com revisão bibliográfica, desenvolvido a partir das 

percepções de acadêmicos de enfermagem durante as atividades de extensão no Polo Integrado 

de Assistência Odontológica ao Paciente Especial (PAOPE). Resultado: Os estudos apresentaram 

que grande parte dos cuidadores de pessoas com deficiência intelectual são as próprias mães. 

Estas, por sua vez, sentiram–se frágeis, tristes e desoladas por não conhecerem a o diagnóstico do 

filho, as implicações deste para a saúde do mesmo e o que causou situação. O enfermeiro, por sua 

vez, desempenha as importantes funções de orientar, apoiar e acolher a família e o paciente, 

desenvolvendo ações preventivas e de promoção à saúde. Conclusão: Observou–se que o 

diagnóstico possui maior impacto sentimental quando a mãe, a cuidadora mais presente, não está 

devidamente orientada a respeito da deficiência intelectual, o que favorece uma instabilidade 

emocional e familiar. O enfermeiro pode atuar positivamente neste contexto por meio da formação 

de um vínculo que favoreça o acolhimento e os cuidados de enfermagem. Apoio: ProUni.  
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Enfermagem frente à notificação compulsória de Violência doméstica e sexual e/ou outras 
violências 
 

Íccaro Hiller Maurício, Lorena Keith dos Santos Souza, Kênia Pereira soares da Silva, Valéria 

Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 
 

Palavras–chave: Enfermagem, Notificações, Violência 

 
Introdução: A Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para 

ameaçar ou causar acidente, morte ou trauma psicológico. Ela se manifesta de várias maneiras e, 

além de ser um constrangimento físico ou moral, é um ato vergonhoso que acontece diariamente, 

em todos os lugares do Brasil e no mundo. A OMS estabelece uma tipologia de três grandes 

grupos segundo quem comete o ato violento: violência contra si mesmo, violência interpessoal e 

violência coletiva. Todos os profissionais de saúde têm por obrigação notificar todos os casos de 

violência que atenderem ou identificarem, contribuindo para promoção e prevenção da saúde e 

redução de danos. Objetivo: Conhecer a ação dos enfermeiros na realização de notificações de 

violências e compreender a atuação dos mesmos na resolução dos agravos. Metodologia: 
Pesquisa quantitativa, a partir de dados secundários coletados no DATASUS, com levantamento e 

analise dos casos de violência registrados em Governador Valadares nos anos de 2009 e 2014. 

Resultado: As vítimas de violência, tendem a ser aqueles que mais precisam de proteção: 

indígenas, negros, ribeirinhos, moradores de rua e público LGBT e a impunidade ainda predomina 

para a maioria desses crimes. Há também uma forte negligência quanto às notificações 

compulsórias por parte dos profissionais de saúde. Conclusão: Concluímos que o problema não 

está no sistema de informação e sim nos profissionais que alimentam este sistema com as 

notificações, pois há deficiência em notificar as violências que estão vinculadas aos profissionais 

que trabalham nos serviços de saúde. O importante é que, o enfermeiro, faça as notificações de 

forma correta, para assim conseguir alimentar o sistema e ajudar as vítimas. Apoio: UNIVALE.  
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Importância do suporte familiar e interesse pela maternidade para cumprimento dos 
princípios e metas do Programa de Humanização no Pré–natal e Nascimento 
 
Janete Higino Alves; Micael Alves dos Santos; Suely Maria Rodrigues; Marileny Boechat Frauches 

Brandão; Carlos Alberto Dias (Orientador) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

 
Palavras–chave: Programa de Humanização no Pré–natal e Nascimento, suporte familiar, gestante, 

pré–natal 

 
Introdução: O Programa de Humanização no Pré–natal e Nascimento (PHPN), instituído pelo 

Ministério da Saúde preconiza estratégias de melhoria da qualidade da assistência à saúde da 

mulher visando reduzir as taxas de morbimortalidades materna e perinatal. O sucesso do rograma 

está vinculado ao cumprimento das normas e princípios por ele estabelecidos, bem como pelo 

suporte familiar e o interesse da própria gestante pela maternidade. Objetivo: Conduzir uma 

reflexão sobre a importância do suporte familiar e do interesse da gestante pela maternidade para 

cumprimento dos princípios e metas do PHPN. Metodologia: Trata–se de um estudo descritivo, 

transversal, quantiqualitativo. Participaram 36 gestantes, com 18 anos de idade ou mais, 

funcionalmente independentes, inscritas na Estratégia de Saúde Família (ESF) e assistidas pelo 

PHPN, na cidade de Governador Valadares–MG. A coleta de dados foi realizada através de 

entrevista domiciliar guiada por Roteiro Estruturado de Entrevista e do teste psicológico Inventário 

de Percepção do Suporte Familiar (IPSF). As questões constantes no Roteiro foram agrupadas sob 

os seguintes temas: caracterização da amostra, dados da assistência pré–natal; composição 

familiar; caracterização e suporte familiar. Para análise dos dados quantitativos utilizou–se o 

software Sphinx Léxica, versão 5.1.0.4., e dos qualitativos a técnica de Análise de Conteúdo de 

Bardin (2011). Resultado: As gestantes possuem em média 24,2 anos (± 6,7); a maioria (72,4%) 

não ultrapassou o ensino médio e 62,5% depende de um rendimento familiar mensal inferior a dois 

salários mínimos. Elas reconhecem que o apoio familiar e seu próprio interesse pela maternidade 

são importantes para o cumprimento das orientações da equipe de saúde e para o bom andamento 

do período gravídico–puerperal. Conclusão: Embora a maioria das gestantes possua reduzido 

suporte familiar, o percebem de forma positiva por considerarem que contribui para o alcance das 

metas propostas pelo PHPN. Apoio: FAPEMIG, PROCESSO Nº CHE – APQ–02524–14.  

janeteh22@hotmail.com 

459 
 



 
 
Placebo e seus efeitos 
 

Katia Rodrigues dos Reis, Juliana F. V. Novas, Miquéias R. Gomes, Polília S. Pinheiro, Omar 

Ferreira Azevedo (orientador). 

Universidade Vale Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Placebo, efeito placebo, nocebo, sugestionabilidade 

 

Introdução: Placebo é um termo usado para nomear as pílulas de açúcar ou farinha amplamente 

utilizadas por indústrias farmacêuticas e cientistas com o objetivo de testar a eficiência de um novo 

medicamento. No teste clínico randomizado, a comparação entre o medicamento real e o placebo 

objetiva mostrar a eficácia do primeiro numa margem significativamente superior. O termo placebo 

também é empregado para designar qualquer procedimento com atributo terapêutico usado para se 

obter alívio ou melhora de quadro clínico. O placebo pode apresentar dois tipos de efeito: positivo 

ou negativo. O efeito positivo, efeito placebo, ocorre quando o paciente relata alguma melhora. Já o 

efeito negativo, nocebo, ocorre quando surge um efeito colateral ou uma piora do estado inicial do 

paciente. A postura otimista e humanizada do profissional da saúde, o desejo de melhora, as 

expectativas positivas em relação ao tratamento e a sugestionabilidade também produzem o 

fenômeno denominado efeito placebo. Objetivo: esse trabalho tem por objetivo esclarecer a ideia 

de placebo, nocebo e efeito placebo, enfatizando sua importância como terapêutica 

psiconeurofisiológica que incrementa a eficácia dos tratamentos convencionais, através da postura 

otimista e humanizada do profissional da saúde. Metodologia: é um estudo qualitativo, descritivo, 

de revisão bibliográfica. Resultado: o profissional da saúde, ao estimular as expectativas 

conscientes positivas dos pacientes, traz alívio de sintomas e melhora de quadro clínico, podendo 

ser um incremento de melhora aos modernos protocolos terapêuticos. Conclusão: embora o valor 

potencial do efeito placebo tenha sido reconhecido como instrumento terapêutico potente na área 

da saúde, ainda continua marginal no paradigma científico, sendo necessário o empenho dos 

profissionais envolvidos em criar propostas que o valorize nos serviços de saúde.  
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Vivenciando o luto de pacientes com câncer: um estudo da assistência de enfermagem 
 

Kênia Pereira Soares da Silva; Beatriz Rodrigues Gonçalves; Íccaro Hiller Maurício; Silvanete 

Landim Almeida; Aline Valéria de Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Enfermagem Oncológica, Luto, Cuidados Paliativos 

 

Introdução: O câncer é um grande agravo de saúde no Brasil e no mundo e o enfermeiro 

oncológico é o profissional de saúde que está diretamente ligado a este cuidado, acompanhando 

todo o processo de evolução da doença, tanto para a cura quanto para a morte. Esse 

relacionamento tão próximo com o paciente faz com que o afeto cresça entre ambos e quando 

ocorre o falecimento, é inevitável que o profissional enfrente um período de luto. A enfermagem não 

necessita apenas de habilidades técnicas para realizar cuidados físicos, porém o paciente fora de 

possibilidade de cura exige que se utilize dos cuidados emocionais pautados na ética e na 

humanização. Objetivo: O objetivo deste estudo é entender a atuação do enfermeiro oncológico no 

enfrentamento e superação do luto. Metodologia: Trata–se de uma revisão sistemática da 

literatura, com abordagem descritivo–qualitativa e exploratória. Foram utilizados dezesseis artigos 

científicos, obtidos por buscas eletrônicas em diferentes bases de dados online nacionais. Utilizou–

se também dois livros relacionados ao tema de estudo proposto. Resultado: O enfermeiro 

oncológico desenvolve um importante papel, promovendo uma assistência de forma holística ao 

paciente acometido pelo câncer, além de incluir e acolher seus familiares. Quando esse cuidar está 

diretamente relacionado a perspectivas de morte é necessário que se tenha uma visão mais 

precisa sobre o assunto, e os cuidados paliativos representam um instrumento relevante no 

enfrentamento do luto, pois objetiva promover conforto e bem–estar ao paciente e à família até os 

momentos finais da vida, demandando dos profissionais oncológicos estratégias, compreensão e 

adaptação para a superação do luto, onde as emoções devem ser identificadas, atendidas e 

cuidadas. Conclusão: Compete ao profissional enfermeiro favorecer o diálogo e a reflexão 

continua acerca do luto, objetivando familiarizá–lo com a morte. Apoio: UNIVALE.  
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Relação entre inatividade física e valores alterados de pressão arterial em hipertensos 
medicados participantes de uma Feira de Saúde em Governador Valadares 
 

Keveenrick Ferreira Costa; Gabriel Mendes Oliveira; Raquel de Magalhães Borges; Ana Letícia 

Alessandri; Andréia Peraro Nascimento; Regina Gendzelevski Kelmann; Clarice Lima Alvares da 

Silva; Lina Rodrigues de Faria; Andréia Cristiane Carrenho Queiroz (Orientadora) 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF–GV 

 

Palavras–chave: exercício físico; hipertensão; tratamento medicamentoso; risco cardiovascular 

 

Introdução: Sabemos que com o avanço da idade ocorre o aumento da prevalência de doenças 

crônicas, como a hipertensão arterial (HT). Por sua vez, a prática de atividade física (PAF) tem sido 

recomendada e prescrita tanto para prevenção quanto para tratamento da HT. Objetivo: Investigar 

a presença de PAF e de HT em adultos/idosos participantes da Feira de Saúde do Idoso realizada 

em Governador Valadares, e, além disso, avaliar o uso de medicamentos e o controle da pressão 

arterial (PA) dos indivíduos hipertensos. Métodos: A equipe do Núcleo de Estudos da Pessoa 

Idosa realizou um levantamento de dados durante a feira. Ao todo, 57adultos/idosos (64,4±1,4anos; 

52,6% mulheres) responderam a um questionário que continha perguntas sobre: idade, presença 

de doenças cardiometabólicas e PAF (5xsemana, com duração  30 min), e se submeteram à 

medidas de PA de repouso, peso e altura. Foram realizadas análises descritivas, de normalidade e 

de correlação, considerando como significante P<0,05. Resultado: Analisando a PAF, 73,7% não 

praticavam atividades físicas. Em relação à presença de doenças cardiometabólicas,36,8% se 

declararam HT. Sobre os hipertensos, 100% estavam em tratamento medicamentoso, porém, 

76,2% apresentaram valores de PA maior ou igual a 140/90mmHg. Além disso, houve uma 

correlação significante entre os maiores valores de PA sistólica e os maiores valores de índice de 

massa corporal e circunferência de cintura. Conclusão: A maioria dos hipertensos, apesar de 

diagnosticados e em tratamento medicamentoso, apresentaram valores alterados de PA sistólica 

e/ou diastólica. Além disso, a correlação entre valores de PA sistólica e os índices de obesidade 

evidenciam uma relação entre a HT e obesidade nesta amostra. Cabe ressaltar, a predominância 

elevada de indivíduos que não praticantes de atividade física, indicando a importância da 

implantação e fortalecimento de programas para promoção da PAF. Apoio: UFJF, FAPEMIG, 

Proext–Mec e Drogasil.  
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Acreditação Hospitalar como melhoria na qualidade  
 
Líbna Macedo Gonçalves; Denise de Oliveira Silva Andrade; Raquel Pereira Medeiros; Mônica 

Valadares Martins; Elizabete Maria de Assis Godinho (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Acreditação, Avaliação dos serviços de saúde, Qualidade hospitalar 

 
Introdução: A acreditação Hospitalar identifica padrões de assistência de enfermagem, garante 

atendimento ao cliente com qualidade e estimula a participação contínua dos cuidados, 

promovendo a satisfação e a ativação do crescimento profissional. A organização prestadora de 

serviços de saúde que adere ao processo de acreditação revela responsabilidade e 

comprometimento com a segurança, a ética profissional, os procedimentos que realiza e com a 

garantia da qualidade do atendimento à população. Objetivo: Analisar e identificar os fundamentos 

e elementos que compõem a acreditação hospitalar. Metodologia: Trata–se de uma revisão de 

literatura sobre qualidade em serviços de saúde e acreditação hospitalar. Resultado: Esse 

movimento gerou mudanças na gestão das organizações, cujo olhar se dirigiu para a 

reestruturação, as inovações estruturais e tecnológicas, as competências profissionais, as 

mudanças comportamentais, a mobilização gerencial, e a melhoria permanente e contínua de 

atendimento, tudo na busca de excelência, com base em práticas mais racionais e focadas nas 

necessidades e expectativas dos clientes. Ao contrário dos processos tradicionais de avaliação, a 

acreditação possui uma forte abordagem educativa, baseada na reflexão da prática profissional, 

que leva a elaboração de padrões de excelência de desempenho. Por ser um processo reflexivo, 

sempre revela novas formas de visualizar e agir sobre os problemas da instituição. Conclusão: 
Oferecer serviços qualificados é um desafio para as instituições de saúde, sendo importante 

destacar que para gerar uma mentalidade voltada para a qualidade destes serviços, é necessário 

conhecimento e reflexão. A educação permanente é importante por permitir atualização das 

práticas realizadas cotidianamente pelos profissionais, além de edificar relações e processos que 

vão das equipes em atuação às práticas institucionais. Apoio: UNIVALE.  
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Drogas na adolescência: um cenário desafiador para o profissional enfermeiro  
 

Lígia Hevellyn Rocha Lacerda; Amanda Lemos Amorim Rosa; Micael Alves dos Santos; Thamilly 

Ruas Figueirêdo Borborema; Sheila Aparecida Ribeiro Furbino (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Uso de Drogas, Adolescência, Enfermagem 

 

Introdução: A adolescência é considerada uma fase complexa, pois do ponto de vista fisiológico, 

ocorrem inúmeras mudanças, dentre estas as relacionadas à impulsividade e desejo precoce pelo 

prazer. Um relatório sobre o uso de drogas, nas Américas, em 2015, revelou a facilidade de acesso 

à grande variedade dessas substâncias, principalmente pelos jovens, cuja causalidade possui 

múltiplos fatores. Os programas governamentais de prevenção ao uso indevido de drogas são 

considerados medidas importantes, embora não tenham apresentado resultados satisfatórios em 

sua execução. Neste contexto, o enfermeiro possui um enorme desafio no enfrentamento a esta 

problemática. Objetivo: Analisar a incidência do consumo de drogas na adolescência e a inserção 

do enfermeiro nesse contexto. Metodologia: Trata–se de um estudo qualiquantitativo de revisão 

bibliográfica com abordagem descritiva em sites científicos confiáveis e sites governamentais 

latino–americanos relacionados ao tema. Resultado: O relatório da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), divulgado em 2015, apontou um elevado uso de drogas entre adolescentes, 

que está associado a uma baixa percepção dos mesmos sobre os riscos destas substâncias a 

saúde. Outro estudo publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2012, avaliou que dentre 

17.502 adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas de restrição à liberdade, 77,5% 

admitiram fazer uso de drogas, sendo a maconha citada em 94% dos casos. O enfermeiro, diante 

deste contexto, deve desenvolver ações preventivas e de promoção à saúde, vislumbrando o 

indivíduo em sua integralidade. Conclusão: Observou–se que o uso de drogas na adolescência é 

um problema intersetorial que atinge milhares de jovens e requer intervenções holísticas, nas quais 

insere–se o enfermeiro como educador e promotor de saúde. Apoio: ProUni, UNIVALE.  
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A importância do enfermeiro ao paciente especial: uma experiência do polo de atenção 
integrada ao paciente especial (PAOPE) 
 

Maryane Miranda Pereira; Fábio Henrique Fialho; José Júnior Gandra Oliveira; Paloma Vieira 

Carvalho; Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Assistência de Enfermagem; Paciente Especial; Cuidador 

 
Introdução: O paciente especial é todo indivíduo, adulto ou criança, que se desvia física, 

intelectual, social ou emocionalmente daquilo que é considerado normal em relação aos padrões de 

crescimento e desenvolvimento requerendo educação especial e instrução suplementar em 

serviços adequados. A enfermagem é muito importante nesse contexto, pois tem a função de 

promover e recuperar a saúde, prevenir doenças ou suas complicações, para a pessoa foco da 

assistência e seus familiares. A enfermagem no cuidado a esse paciente envolve interação, 

vínculo, orientações e apoio à pessoa responsável pelo seu cuidado. Com o avanço da tecnologia 

houve crescimento no número de sobreviventes, com malformações congênitas, aumentando a 

demanda de cuidados diferenciados e dedicação do familiar. Objetivo: Demonstrar a atuação do 

enfermeiro aos pacientes especiais e familiares e o impacto dessa prática na assistência à saúde. 

Metodologia: Revisão literária de artigos científicos em revistas eletrônicas indexadas. Os artigos 

selecionados atenderam aos critérios de publicação entre os anos de 2005 a 2015, em português, 

com abordagem na assistência de enfermagem ao paciente especial e seu impacto. Resultado: 
Observou–se que os pacientes especiais necessitam de cuidados específicos, nos quais os 

familiares e cuidadores devem estar inseridos. O estudo revelou que a atuação da equipe 

interdisciplinar, principalmente do profissional enfermeiro é de grande importância, pois tem o papel 

de orientar, interagir e criar vínculos com o paciente e os familiares, através de uma Sistematização 

da Assistência de Enfermagem de qualidade. Após análise dos artigos selecionados, observamos a 

escassez artigos publicados sobre essa temática. Conclusão: O profissional enfermeiro exerce um 

papel importante no cuidado a esse paciente, através da orientação aos familiares, desenvolvendo 

assim um empoderamento a esses familiares e incentivo ao autocuidado desses pacientes e 

inserção no contexto social. Apoio: UNIVALE.  
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Mortalidade infantil em Governador Valadares no período de 2011 a 2013 
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Palavras–chave: Mortalidade Infantil. Coeficiente de Mortalidade. Indicadores de Saúde. 

 
Introdução: O coeficiente de mortalidade infantil (CMI) tem sido, ao longo do tempo, utilizado como 

indicador da qualidade de vida. Definido pelo número de óbitos de menores de um ano de idade por 

cada mil nascidos vivos, em determinada área geográfica e período. A mortalidade infantil está 

associada a uma série de fatores: biológicos da mãe, condições ambientais e relações sociais. No 

Brasil, vem acontecendo uma redução média anual da taxa de mortalidade infantil. De forma geral, 

Governador Valadares também apresentava essa queda nos últimos anos, mas entre os anos 

analisados houve um pequeno aumento nessa taxa. Objetivo: Demonstrar as taxas de mortalidade 

infantil em Governado Valadares no período de 2011 a 2013, evidenciando o perfil do óbito infantil 

e a relação entre mortalidade infantil e os serviços de saúde, comparando–as com as taxas de 

Minas Gerais e Brasil. Metodologia: Estudo quantitativo com utilização de dados secundários 

coletados no DATASUS, período de 2011 a 2013 analisados segundo os referencias bibliográficos 

do tema. Resultado: O CMI em Governador Valadares é menor que em Minas Gerais e Brasil, 

porém apresentou aumento nas taxas de mortalidade infantil entre os anos de 2011–16,2, 2012–

18,1 e 2013–18,5. As maiores taxas de mortalidade infantil ocorrem em crianças do sexo 

masculino, no período neonatal precoce entre 0 a 6 dias, em mães de idade entre 20 a 24 anos, na 

gestação entre 37 a 41 semanas e através do parto cesáreo. Conclusão: As taxas de mortalidade 

infantil no Brasil apresentaram um declínio entre os anos de 2011–2013, paradoxalmente, isso não 

aconteceu em Governador Valadares, pois houve um aumento gradual nas taxas de mortalidade 

infantil. Vários fatores podem contribuir para a queda na mortalidade infantil como criação de 

políticas sociais e programas de saúde que provocaram mudanças nas condições de vida da 

população. Apoio: UNIVALE.  
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A visita domiciliar do agente comunitário de saúde na visão de indivíduos hipertensos 
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Palavras–chave: Visita Domiciliar. Agente Comunitário de Saúde. Atenção Primária à Saúde 

 
Introdução: O agente comunitário de saúde (ACS), profissional integrante das equipes da Atenção 

Primária à Saúde (APS), foi instituído na década de 1990. O ACS desempenha a importante função 

de atuar diretamente no território como elo entre a equipe de saúde e a população, cujas 

atribuições compreendem: conhecer a população de sua microárea e, fundamentalmente, visitá–la 

mensalmente a fim de identificar suas reais necessidades, subsidiando ações preventivas e de 

promoção à saúde. Objetivo: Apresentar a percepção de hipertensos de Governador Valadares 

sobre a visita domiciliar realizada pelo ACS. Metodologia: Tratam–se de resultados parciais de um 

estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Amostra foi constituída por 

80 hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas ESF’s do município de Governador 

Valadares–MG, com idade maior que 40 anos. Os dados foram coletados em entrevista domiciliar 

guiada por um Roteiro Semiestruturado de Entrevista, utilizando–se como ferramenta de análise o 

software Sphinx Lexica. As questões constantes no Roteiro consideradas foram: caracterização da 

amostra, tratamento, estilo de vida, situações de risco à saúde, acesso ao serviço e assistência à 

saúde e adesão ao tratamento. Resultado: A população entrevistada considera importante a visita 

domiciliar do ACS, embora não indique a frequência ideal para que a mesma ocorra. Os usuários 

relataram receber a visita com intervalos variando entre semanal e anualmente, na qual são 

realizadas entregas de exames, medicamentos ou receitas, e prestadas poucas ou nenhuma 

orientação de saúde. Conclusão: Observou–se que os ACS’s responsáveis pela população 

entrevistada não realizam visitas com a periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde e 

promovem poucas atividades orientações à saúde. Tais ocorrências tendem a comprometer o 

vínculo com a ESF local e expor a população a riscos de saúde desnecessários, dada a atenção 

deficitária. Apoio: CNPq, Processo: 401288/2013–7.  
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Conhecimentos de pacientes hipertensos de Governador Valadares sobre hipertensão 
arterial 
 

Micael Alves dos Santos, Carlos Alberto Dias, Marina Mendes Soares, Suely Maria Rodrigues 

(Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Conhecimentos, Hipertensão Arterial, Pacientes Hipertensos 

 

Introdução: A hipertensão arterial, popularmente conhecida como “pressão alta”, é uma doença 

crônica não transmissível (DCNT) que atinge mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, que pode 

ser determinada pelos níveis pressóricos sanguíneos elevados. A doença está associada a fatores 

de risco modificáveis como: sobrepeso, sedentarismo e consumo excessivo de sal; e não 

modificáveis, como: idade e raça. O conhecimento sobre a hipertensão é fundamental para que os 

indivíduos hipertensos saibam que doença possuem, suas características, e consequentemente, 

como tratá–la. Objetivo: Realizar uma avaliação sobre o nível de conhecimento de usuários de 

Governador Valadares sobre a hipertensão arterial. Metodologia: Tratam–se de resultados parciais 

de um estudo longitudinal, descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Amostra constituída 

por 80 hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas ESF’s do município de Governador 

Valadares–MG, com idade maior que 40 anos. Os dados foram coletados através de entrevista 

domiciliar guiada por um Roteiro Semiestruturado de Entrevista, utilizando–se como ferramenta de 

análise o software Sphinx Lexica. Resultado: Grande parte da população entrevistada mostrou–se 

duvidosa quando questionada sobre o que é hipertensão arterial, por não saber, claramente, o que 

é a doença. Foram apresentados relatos que associam esta DCNT a problemas cardiovasculares, 

taquicardia, sedentarismo e alimentação inadequada, bem como a sintomas, percebidos pelos 

participantes, relacionados à elevação pressórica. Conclusão: Observou–se que os usuários 

consultados possuem um vago conhecimento sobre o que é hipertensão, bem como de alguns 

fatores de risco para o desenvolvimento e alteração da mesma, embora não saibam distingui–los, 

precisamente. Esse conhecimento, no entanto, não garantiu segurança aos participantes para 

comentarem suas próprias concepções sobre a doença. Apoio: CNPq, Processo: 401288/2013–7.  
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Adaptações das condições de trabalho visando à qualidade de vida na saúde ocupacional 
 

Raquel Junia Vieira Barbosa; Denise de Oliveira Silva Andrade; Camila Maciel de Moraes; Sheila 

Aparecida Ribeiro Furbino (orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras chaves: Ergonomia; Ambiente de Trabalho; Enfermagem 

 

Introdução: A ergonomia deve estar presente na organização do trabalho preservando a interação 

entre o ambiente, o ser humano e máquinas a fim de manter a qualidade de saúde do profissional. 

A intensidade da tarefa somada à carga cognitiva que a função determina, sobrecarrega o 

profissional que demonstra por meio de stress a insatisfação que a tarefa impõe. Objetivo: 
Identificar fatores ergonômicos que favoreçam risco cognitivo e pessoal dos trabalhadores da 

Central de Material e Esterilizado (CME) em uma Universidade privada em Governador Valadares. 

Metodologia: Estudo de caso na Central de Material Esterilizado em uma Universidade privada de 

Governador Valadares e revisão bibliográfica em livros e artigos. Resultado: A ergonomia visa 

desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu trabalho. Como resposta a 

sobrecarga de trabalho e ao sofrimento psíquico e cognitivo os profissionais podem apresentar 

doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, distúrbios ortopédicos, neurológicos, 

gástricos, renais e psicológicos. O enfermeiro tem função de planejar os recursos materiais e 

humanos, promover o treinamento de pessoal e capacitação por meio de educação continuada. 

Levando em consideração a rotina de trabalho da CME, a pressão psicológica, o estres, pausas 

para beber água e usar sanitário, organização do ambiente, ruídos, calor, posturas inadequadas e 

movimentos repetitivos, entre outras coisas. Intervenções: instalar exaustores ou ar condicionado, 

redefinir espaço com atividade, utilizar protetores auriculares, promover educação continuada aos 

funcionários da CME sobre a importância do uso adequado de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) e sobre postura adequada em ambiente de trabalho para evitar danos ocupacionais, implantar 

ginástica laboral. Conclusão: Garantir qualidade do serviço, segurança no trabalho e prevenção de 

doenças é proporcionar qualidade de vida ocupacional.  

 

raqueel_vieira@hotmail.com 

 
 

469 
 



 
 
O autocuidado em pacientes portadores de lesões crônicas à luz da Teoria do Autocuidado 
 

Thamilly Ruas Figueirêdo Borborema, José Júnior Gandra Oliveira; Maryane Miranda Pereira; 

Micael Alves dos Santos; Ana Maria Germano de Rezende (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Autocuidado, Enfermagem, Lesões, Educação em Saúde 

 
Introdução: O tratamento de lesões crônicas costuma ser longo, podendo variar de acordo com as 

respostas de cada paciente ao tratamento; a eficiência deste depende, dentre outros aspectos, da 

adesão do paciente às práticas do autocuidado apoiado. A Teoria do Autocuidado de Dorothea 

Orem baseia–se na perspectiva de que o autocuidado parte da premissa de que o paciente pode 

cuidar de si próprio, tendo o enfermeiro como incentivador e encorajador para uma maior 

independência do mesmo durante o tratamento. Objetivo: Apresentar a importância do 

autocuidado em pacientes portadores de lesões crônicas à luz da Teoria do Autocuidado. 

Métodos: Trata–se de um estudo qualitativo de revisão bibliográfica, com abordagem descritiva, 

para o qual foram utilizados 15 referenciais bibliográficos encontrados na Bireme, Scielo e Reben. 

Resultado: Segundo Orem, há diversos fatores que interferem diretamente no autocuidado do 

paciente, como os externos: condição socioeconômica, ausência de cuidador, cultura e crenças 

populares. O enfermeiro, enquanto educador e promotor de saúde, realiza orientações para o 

autocuidado que se tornam mais eficazes por meio do vínculo entre paciente e profissional. Nesse 

sentido, o paciente, enquanto fala e é ouvido, desenvolve sua autonomia para o autocuidado, 

provendo–se de conhecimentos e habilidades que propiciarão um cuidado em saúde de qualidade, 

determinando, positivamente, o prognóstico de sua lesão crônica por meio de ações preventivas e 

de autocuidado. Conclusão: Resultados satisfatórios no tratamento de lesões dependem 

diretamente da participação do paciente, os quais podem ser potencializados por meio do 

autocuidado. Este, por sua vez, compreende a adesão às orientações para o cuidado em saúde. A 

construção do processo de autocuidado possibilita a diminuição dos riscos de recidivas e possíveis 

complicações, contribuindo significativamente para a promoção da autonomia e bem estar do 

paciente. Apoio: UNIVALE.  
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A assistência de enfermagem obstétrica no parto humanizado 
 

Wagner Jose Ferreira da Silva; Iara Kimberly Gonsaga Soares; Larissa Carla Costa Leite; Micael 

Alves dos Santos; Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Enfermagem Obstétrica. Parturiente, Cuidados de Enfermagem, Parto 

Humanizado 

 

Introdução: A gestação é um período caracterizado por diversas transformações biopsicossociais 

na mulher, acompanhadas de múltiplos desejos, sentimentos e projeções. Essas transformações 

ocorrem por diversos mecanismos, dentre os quais destacam–se os fisiológicos, que cooperarão 

para que o parto ocorra da forma mais natural possível. A assistência ao parto, ao longo da história, 

mostrou–se bastante simples e realizada empiricamente por parteiras, que foram substituídas por 

uma assistência hospitalocêntrica e desumanizada. O enfermeiro obstetra insere–se na assistência 

à gestante e parturiente com o objetivo de promover cuidados humanizados que valorizem o 

binômio mãe–filho. Objetivo: Apresentar a assistência do enfermeiro obstetra à parturiente durante 

o parto humanizado. Metodologia: Trata–se de um recorte de um estudo qualitativo de revisão 

bibliográfica, com abordagem descritiva, realizado para o XVI Seminário Integrador do Curso de 

Enfermagem para o qual foram utilizados 35 referenciais encontrados na BVS, Cofen e SciELO. 

Resultado: A assistência do enfermeiro obstetra ganhou espaço no cenário nacional a partir da 

criação das Casas de Parto, cuja finalidade pressupõe a humanização. A formação do enfermeiro 

possibilita essa assistência, dada a sua formação direcionada para o cuidado e não para a 

intervenção. Destacam–se, nesse sentido, os cuidados de enfermagem de valorização da mulher, 

respeito à fisiologia natural do parto, técnicas relaxantes como banho de imersão, massagens e 

estímulo à deambulação e apoio emocional, os quais são fundamentais a uma boa condução do 

parto normal humanizado. Conclusão: A assistência do enfermeiro obstetra proporciona cuidados 

humanizados que privilegiam o parto fisiológico em detrimento da patologização do mesmo, cuja 

essência permite resgatar a autonomia e a valorização mulher. Apoio: ProUni; UNIVALE.  
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Os principais desafios encontrados na efetivação da segurança do paciente 
 

Wagner Jose Ferreira da Silva; Iara Kimberly Gonsaga Soares; Larissa Carla Costa Leite; Micael 

Alves dos Santos; Aline Valéria Souza (Orientadora) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Segurança do Paciente, Desafios, Enfermagem, Assistência à Saúde 

 

Introdução: A segurança do paciente constitui um fundamento básico e primordial para a 

qualidade do cuidado em saúde, cuja definição compreende a redução do risco de danos 

desnecessários, até um mínimo aceitável, relacionados à assistência. Neste contexto, a atenção à 

saúde do paciente apresenta–se como o principal aspecto a ser considerado nas práticas 

assistenciais e administrativas dos diversos profissionais de saúde. Objetivo: Apresentar os 

principais desafios encontrados na efetivação da segurança do paciente. Metodologia: Trata–se 

de um recorte de um estudo qualitativo de revisão bibliográfica, com abordagem descritiva, 

desenvolvido para o XVII Seminário Integrador do Curso de Enfermagem da UNIVALE, para o qual 

foram utilizados 34 referenciais encontrados nas plataformas da Anvisa, Biblioteca Virtual em 

Saúde, Capes, Ministério da Saúde e SciELO. Resultado: Observou–se que as ações humanas 

são passíveis de falhas, no entanto as mesmas devem ser prevenidas. Quanto aos principais 

desafios encontrados na efetivação da segurança do paciente, identificou–se que os mesmos 

abrangem diversos aspectos, dada a sua multicausalidade. Dentre esses desafios, destacam–se os 

de origem assistencial, administrativa, econômica e cultural, que podem ser exemplificados pela 

sobrecarga laboral, déficit de pessoal, práticas inseguras, deficiência na adesão a técnicas 

assépticas, queda de leito, erros relacionados à prescrição e administração medicamentosa, 

cirurgias inseguras, identificação ausente ou inadequada do paciente, ausência de cultura de 

segurança e desarticulação entre os serviços de administração e assistência. Conclusão: A quebra 

da segurança do paciente possui múltiplos fatores e desafios, os quais envolvem as diversas 

pessoas relacionadas ao cuidado do paciente. Esses fatores requerem intervenções integrais e 

multidisciplinares visando à redução dos desafios que ainda persistem na assistência de qualidade 

e segura. Apoio: ProUni; UNIVALE.  
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ST 28: Direito e Interdisciplinaridade – Planejamento e Segurança Jurídica  

 

Gestão responsável do ICMS ecológico rumo a uma sustentabilidade ambiental 
 

Ariane Ribeiro Gomes da Silva 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Direito Tributário, ICMS Ecológico, Direito Ambiental 

 

Introdução: O ICMS é o imposto de competência dos Estados e Distrito Federal que incide sobre 

as operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, bem como de comunicação. Imposto instituído pela Emenda 

Constitucional de 18/65 que representa cerca de 80% da arrecadação do Estado. Do montante 

arrecadado, 25% é destinado aos municípios. No Estado de Minas Gerais foi criada a Lei n.º 

12.040/95, também conhecida como Lei Robin Hood, que define a distribuição aos municípios de 

parte do valor do ICMS, sendo destinado 1% do montante a conservação ambiental, de forma a 

incentivar a preservação ambiental dos municípios, criando assim, o chamado ICMS ecológico. 
Objetivo: Verificar a eficiência dos municípios no incentivo às empresas no apoio às áreas sociais 

e de preservação ambiental, gestão responsável do ICMS ecológico arrecadado na 

sustentabilidade ambiental. Metodologia: O presente estudo parte de uma Revisão bibliográfica, 

com análise de artigos e jurisprudencial pertinentes ao tema. Resultado: Espera–se obter um 

levantamento significativo dos municípios incentivadores à proteção ambiental e à eficiência da 

gestão dos recursos oriundos do ICMS ecológico e a sustentabilidade das áreas preservadas. 

Conclusão: Conclui–se que a criação do ICMS ecológico como forma de incentivar os municípios a 

criar e conservar áreas de preservação ambiental é considerado um grande avanço, porém, é 

preciso definir uma gestão de qualidade para gerir os recursos oriundos deste imposto, visando 

maior incentivo à preservação ambiental dos municípios, bem como uma reformulação da Lei Robin 

Hood para que aumente o repasse do ICMS ecológico aos municípios.  
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Planejamento tributário conexão entre evasão e elisão fiscal 
 

Claudenice Alves de Aquino; Juliana Mara Cardoso; Sérgio dos Santos Reis (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Planejamento Tributário, Elisão Fiscal, Evasão Fiscal 
 
Introdução: Atualmente o planejamento tributário tomou grandes proporções no qual os limites do 

planejamento tributário e suas formas comparando qual a conexão entre elisão e evasão fiscal, 

devido à elevada carga tributária que sufoca os cidadãos e as empresas. Objetivo: Analisar os 

limites do planejamento tributário, focando nos pilares do planejamento tributário: Todos os custos, 

todas as partes e todos os tributos. Método. Revisão de pesquisas bibliográficas, artigos científicos, 

monografias, dissertações e livros. Resultado: O planejamento tributário, também conhecido como 

elisão fiscal, é um ato preventivo que, dentro da estrita observação da legislação brasileira vigente 

visa encontrar mecanismo que permite diminuir o desembolso financeiro com pagamento de 

tributos, tornando se algo latente nas administrações empresariais. O planejamento tributário pode 

ser entendido como um processo de busca de conhecimento e instrumentos eficazes e legais que 

visa uma economia de tributos através da exclusão, redução ou postergação do ônus tributário. 

Dois termos são utilizados para indicar a validade ou não da forma utilizada para evitar o 

pagamento de determinado tributo: elisão e evasão fiscal. Independentemente da nomenclatura 

utilizada, o que distingue as figuras acima mencionadas são os condicionamentos para que os 

contribuintes façam um planejamento tributário legítimo. De fato, há várias formas de se furtar ao 

recolhimento de tributos, algumas delas lícitas, outras ilícitas. Conclusão: Conclui–se que há uma 

grande ambiguidade em querer conectar um tributo com uma fraude. Pois se tornar impossível a 

jurisprudência lícita se tornar ilícita. O planejamento tributário, assume papel importante para o 

contribuinte, em momento de competição tão acirrada, sendo a elisão fiscal é a única forma licita de 

que dispõem o contribui o contribuinte para reduzir sua carga tributária, sem que com isto incorra 

em qualquer tipo de penalidade ou ilicitude.  
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Empregadas domésticas: Igualdade formal e igualdade real, ante a Emenda Constitucional 
150/2015 
 

Geraldo Barbosa do Nascimento; Eunice Maria Nazarethe Nonato 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Empregada doméstica, direito, igualdade formal e material 
 
Introdução. O trabalho propõe estudar a igualdade formal dos direitos trabalhistas assegurados às 

empregadas domésticas pela Lei Complementar 150/2015. Historicamente, o trabalho doméstico 

tem sido desprestigiado em relação ao trabalho dos demais trabalhadores. Demorou séculos para 

que as empregadas domésticas obtivessem uma norma jurídica reconhecendo seus direitos 

trabalhistas, o que só ocorreu através da Lei 5.859 de 11 de dezembro de 1972. Esse diploma 

legal, apesar de tratar especificamente dos direitos da categoria, não lhe reconheceu os mesmos 

direitos atribuídos aos demais trabalhadores, urbanos e rurais. Aliás, até mesmo a Constituição 

Federal de 1988 não consagrou tratamento isonômico às empregadas domésticas, deixando de 

lhes conferir os direitos laboristas, próprios dos demais trabalhadores. Objetivo: Analisar se a 

igualdade formal conquistada pelas empregadas domésticas assegura a igualdade material. 

Metodologia: Trata–se de estudo teórico–empírico, com pesquisa em artigos, livros, revistas e 

entrevistas realizadas com empregadas domésticas em Teófilo Otoni. Resultado: A literatura 

aponta, por sua vez, inúmeros fatores que buscam justificar a origem da desvalorização e 

invisibilidade dos serviços domésticos. O trabalho faz uma referência também aos avanços 

legislativos até a Emenda Constitucional 72/013, a chamada PEC das Domésticas, regulamentada 

pela Lei Complementar 150/2015. A pesquisa em comento sinaliza que o tratamento desigual ao 

trabalho doméstico e a consequentemente desvalorização e discriminação da empregada 

doméstica são frutos de uma construção histórica, social e jurídica. Conclusão: O estudo mostra 

que a conquista da igualdade material ou de fato é ainda um desafio para as empregadas 

domésticas e que seu alcance depende do estabelecimento de leis que beneficiem aqueles que 

estão em condições desiguais.  
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A fundamentação das decisões judiciais a partir do código de processo civil de 2015 
 

Luciano Souto Dias 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES  

 

Palavras–chave: processo, fundamentação das decisões, novo código de processo civil   

 

Introdução: A fundamentação das decisões judiciais é uma garantia que representa componente 

basilar de um processo justo. A jurisdição deve atuar mediante o devido processo constitucional, o 

que implica na exigência de que seja proferida uma decisão que justifique, de forma clara e precisa 

as razões de fato e de direito que nortearam a conclusão adotada pelo julgador. A pesquisa permite 

uma análise quanto às inovações advindas do Código de Processo Civil de 2015 no que concerne 

à matéria, já que o novo regramento trouxe dispositivos que norteiam a exata forma de 

fundamentar as decisões, apontando situações em que a decisão será considerada como não 

fundamentada, o que garante um provimento com maior qualidade. Objetivo: Discorrer sobre a 

garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais a partir do Código de Processo 

Civil de 2015. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e decisões dos 

tribunais. Resultado: Constata–se que o novo Código de Processo Civil, ao definir hipóteses 

específicas em que a decisão será considerada não fundamentada busca resguardar a efetiva 

aplicação da garantia constitucional da fundamentação das decisões no contexto processual, 

contribuindo significativamente para a ampliação da qualidade das decisões e para a efetivação 

dos direitos fundamentais, através do processo. Conclusão: a fundamentação das decisões, a 

partir das premissas do Novo Código de Processo Civil, condiz com as perspectivas de 

consolidação de um devido processo constitucional. A fundamentação é garantia que se relaciona 

de forma íntima com outros princípios processuais, como o contraditório, publicidade e congruência. 

A publicidade permite que todos possam controlar a decisão, observando se ela foi proferida de 

forma imparcial, longe do arbítrio e subjetivismo dos magistrados, bem como se o contraditório e 

todas as alegações das partes foram utilizadas na construção do provimento decisório.  
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A possibilidade de produção de provas no tribunal durante a fase recursal dos processos  
 

Luciano Souto Dias 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES  

 

Palavras–chave: provas; recursos; produção; possibilidade 

 

Introdução: O grande objetivo da jurisdição é aplicar o Direito aos casos concretos de forma a 

estabelecer ou restabelecer a justiça. A verdade real é um ideal inatingível no processo, restando a 

busca pela verdade possível, a verdade provável, demonstrada através das provas que, 

normalmente, são produzidas apenas na primeira instância. Incumbe às partes e, também ao 

julgador, inclusive na fase recursal, perseguir a verdade provável através dos meios probatórios 

existentes. O ideário de um processo justo, exigido pelo Estado Democrático de Direito, deve estar 

atento às exigências da instrumentalidade, da efetividade e da presteza na promoção da tutela dos 

direitos subjetivos, exigindo a exploração do direito processual constitucional, em sua capacidade 

de realização da justiça. Objetivo: pesquisar sobre a possibilidade de produção de provas no 

tribunal durante a fase recursal dos processos. Metodologia: Revisão bibliográfica com pesquisa 

em artigos, livros e decisões dos tribunais. Resultado: Constata–se que o regramento normativo, o 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial, em algumas hipóteses, respalda a possibilidade de 

produção de provas no tribunal durante a fase recursal dos processos, de forma a contribuir para a 

realização da justiça. Conclusão: Em se tratando de produção de prova pelo Tribunal, integra o 

âmbito de devolutividade do recurso o próprio direito à prova dos litigantes que ganha nova vida em 

segunda instância, já que destinado a cumprir uma nova finalidade, que é convencer os membros 

do colegiado. Assim, a iniciativa instrutória na fase recursal é um forte mecanismo de 

aperfeiçoamento da entrega jurisdicional. Portanto, a própria doutrina e a jurisprudência admitem, 

em alguns casos, a possibilidade de produção de provas no tribunal durante a fase recursal dos 

processos, a fim de que a prestação jurisdicional seja capaz de alcançar a verdade provável e seja 

adequada no sentido de atender aos reclames por justiça.  
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A distribuição dinâmica do ônus da prova no novo Código de Processo Civil 
 

Márcio André de Souza Souto; Luciano Souto Dias (orientador)  

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Ônus da prova, Novo Código de Processo Civil, Distribuição Dinâmica da prova 

 

Introdução: Após anos de debates nos Tribunais e divergências doutrinárias, o instituto da 

distribuição dinâmica do ônus da prova alça previsão legal junto ao novo código de processo civil. 

Assim, em contraposição à norma contida no código de processo civil de 1973, onde, em regra, 

cabia a quem alegava o ônus de provar, ressaltando que se tratava de uma norma cujo caráter era 

estático e com ressalvas previstas em lei, surge o dinamismo das provas com o NCPC/15, já que a 

divisão estática dos ônus da prova consagrada no CPC/73, não se ajustava a muitos casos 

concretos, devido à desigualdade das partes e as características da tutela almejada. Objetivo: 
Interpretar o artigo 373 do NCPC e parágrafo 1º do referido artigo, que tratam da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, analisando sua aplicabilidade no direito processual civil. Metodologia: 
Dialético, com a coleta de dados, concentrados, sobretudo, em pesquisas bibliográficas. 

Resultado: As inovações trazidas com o fortalecimento do sistema da distribuição dinâmica dos 

ônus da prova contribuem com a celeridade e eficácia na prestação da tutela jurisdicional, sem 

prejuízo da qualidade da tutela esperada, do contraditório e ampla defesa. Conclusão: A 

distribuição dinâmica do ônus da prova traz excepcionalmente aos autos a prova necessária ao 

deslinde, ainda que esteja em mãos da parte onerada. Destarte, tem–se a máxima de que a prova 

não pertence às partes, mas ao processo, razão pela qual, poderá ser utilizada em desfavor 

daquele que a produziu ou a requereu, observados os limites impostos pelo legislador, a boa–fé, a 

colaboração com o judiciário, a isonomia entre as partes a necessidade e utilidade da prova.  
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A importância do profissional contábil nas pequenas e médias empresas à sua adequação as 
normas internacionais de contabilidade 
 

Mielly Drumond Silva; Vilma Aparecida Pimenta Carreiro; Sérgio dos Santos Reis (Orientador) 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

Palavras–chave: Profissional Contábil, Pequenas e Médias Empresas, Normas Internacionais 

 
Introdução: O crescimento constante das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) incentiva o 

empresário a buscar um profissional contábil qualificado como gestor que possa ajudá–lo na 

tomada de decisões, auxiliando–o a administrar sua empresa com mais eficácia e transparência. 

Objetivo: Demonstrar a importância do Profissional Contábil nas PMEs, capaz de gerar 

informações confiáveis e seguras para tomada de decisões. Método. Revisão bibliográficas feita 

em artigos científicos, monografias, dissertações e livros. Resultado: Diante das mudanças no 

cenário contábil, o profissional contábil é de suma importância, deve estar sempre em busca de 

informações para adquirir conhecimentos, preparando–se a ser competente, para exercer seu 

papel de gestor da informação, utilizando sua experiência e conhecimento para interferir nas 

decisões das entidades. O profissional mais qualificado em gerar informações de qualidade, para 

que possam tomar decisões de forma segura e adequada, assim as empresas estarão preparadas 

o suficiente para sobreviver ao mercado altamente competitivo. As PMEs correspondem à maior 

parte das empresas existentes no Brasil. Ainda existem muitos empresários que desconhecem o 

poder que as ferramentas contábeis possuem para ajudá–los na gestão de seus negócios. A 

adoção das Normas Internacionais para as PMEs é essencial para a empresa ter o profissional 

contábil, independentemente do tamanho da empresa, estas normas contábeis visam gerar 

demonstrações contábeis mais relevantes e úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. 

Conclusão: Conclui–se que, o Profissional Contábil deve estar sempre atento às alterações que 

acontecem e aplicá–las o mais rápido, pois o mercado precisa de profissionais atualizados, 

qualificados e confiáveis. O mercado está cheio de profissionais, mas falta a qualificação dos 

mesmos. Aqueles que se prepararem para esse novo cenário econômico irão ser valorizados 

destacando–se entre os demais.  
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Os limites dos negócios jurídicos processuais no contexto do novo código de processo civil 
 

Nathally Bianque Lopes Pereira; Luciano Souto Dias (orientador) 

Faculdade de Direito Vale do Rio Doce – FADIVALE 

 

Palavras–chave: Negócios processuais, limitações, acordo, autonomia 

 

Introdução: O novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015 em ruptura ao de 1973 fundou–se 

em uma sistemática pautada no autorregramento da vontade, ou seja, às partes é conferido o 

poder de direcionar o procedimento para ajustá–lo aos seus interesses. Vislumbra–se dessa 

autonomia pela leitura do artigo 200, do NCPC que prevê que os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos processuais. Buscando, então, regular ainda mais essa 

faculdade previu o legislador no art. 190, do CPC/15, a cláusula geral de negociação processual, 

conferindo poder aos envolvidos para celebrarem, antes ou durante o processo, negócios 

processuais atípicos — não previstos em lei . Objetivo: Investigar os limites dos negócios jurídicos 

processuais no contexto do novo código de processo civil, a partir da reflexão sobre a extensão da 

faculdade conferida pelo art. 190, do CPC/15. Metodologia: pesquisa bibliográfica a partir de 

material já elaborado, como livros, artigos científicos, enunciados e outros textos doutrinários. 

Resultado: Apesar de os negócios processuais previstos no art. 190 do CPC/15 poderem ser 

pactuados livremente pelas partes, eles devem observar os limites legais no ato da celebração do 

negócio, respeitando os requisitos de validade para prática de atos processuais, a boa–fé, e a 

segurança jurídica. Caberá ao juiz, em caráter de exceção, nos casos em que os negócios atípicos 

não observarem os limites impostos, exercer o controle de validade. Conclusão: Os negócios 

jurídicos processuais garantem a valorização da autonomia da vontade das partes diante da 

possibilidade de flexibilização procedimental, porém, devem observar os parâmetros da legalidade 

de forma a garantir o devido processo legal.  
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Estabilidade acidentária no contrato de experiência 
 

Suelen da Silva Neves 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 

Palavras–chave: Contrato de trabalho; acidente de trabalho; estabilidade 

 
Introdução: O contrato de trabalho trata–se de um ato jurídico que institui a relação de emprego no 

qual suscita direitos e obrigações entre o empregado e o empregador. Geralmente, a duração do 

contrato de trabalho é consubstanciada no princípio da continuidade, presumindo ser por tempo 

indeterminado. Todavia, quando estabelecidas no contrato às datas de início e término, 

estabelece–se um contrato por prazo determinado. Como por exemplo, são os contratos de 

experiência que tem como objetivo possibilitar o mútuo conhecimento do empregado e do 

empregador. Objetivo: Compreender, por meio dos estudos, a mudança do entendimento jurídico 

que levou à compatibilidade da estabilidade provisória e contrato de experiência, através da 

inserção do inciso III à Súmula 378 do TST. Metodologia: A análise da sistemática abordada 

descende de revisão bibliográfica e jurisprudencial. Resultado: A Lei de nº 8.213/91 estabeleceu a 

garantia da manutenção do contrato de trabalho ao empregado acidentado. Com o avento do inciso 

III na Súmula nº 378 do TST, ampliou–se tal estabilidade aos contratos por tempo determinado. No 

contrato de experiência, o empregado não está imune aos riscos do acidente do trabalho, pois eles 

ocorrem independe da natureza do contrato. Conclusão: A estabilidade provisória não é vedada no 

contrato de experiência, em respeito a continuidade do vínculo empregatício e a proteção do 

trabalhador, tendo em vista que o princípio da proteção no Direito do Trabalho, busca amenizar 

juridicamente o desequilíbrio atinente a esfera fática do contrato de trabalho.  
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Ciências da administração, comunicação e direito: análise interdisciplinar a partir dos 
estudos territoriais 
 

Valéria Alves Gomes; Erilan Gomes Guimarães; Francisleila Melo Santos; Jeanine Águia Santos 

Silva; Marina Braga da Silva; Osmundo Nogueira Gonzaga 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE  

 
Palavras–chave: Administração, Comunicação, Direito, Interdisciplinar, Território 
 
Introdução: O dinamismo das relações deve ser acompanhado pelas ciências e por aqueles que 

se debruçam em conhecê–las. A pós–modernidade incita uma complexa construção de saberes, 

mais harmônico e abrangente. Não é possível tratar as “verdades científicas” tendo como base 

somente os conhecimentos disciplinares. É preciso enxergar além do que está posto, é preciso 

compreender que o conhecimento é construído a partir da pluralidade de saberes. Nesse sentido, é 

plausível afirmar que os Estudos Territoriais, o Direito e a Comunicação, embora sejam ciências 

heterogêneas, permitem uma análise interdisciplinar acerca do conceito de Território? Objetivo: A 

proposta é realizar uma análise interdisciplinar acerca do conceito de Território e identificar qual 

relação conceitual com o território as ciências da Administração, da Comunicação e do Direito é 

capaz de estabelecer com os Estudos Territoriais. Metodologia: Tem–se como metodologia uma 

revisão de literatura que resultou de uma pesquisa bibliográfica nas plataformas Google Acadêmico 

e Periódicos CAPES que permitiram uma reflexão teórica sobre a correlação entre os Estudos 

Territoriais e as ciências da Administração, da Comunicação e do Direito. Resultado: Do ponto de 

vista da Administração estabeleceu–se uma relação entre os conflitos sócio ambientais e os 

Estudos Territoriais; no Direito apresentou–se uma abordagem multiterritorial no âmbito da 

geografia e as relações de poder intrínsecas às relações trabalhistas e na Comunicação Social, 

construiu–se um panorama histórico sobre o desdobrar dessa ciência e como ela permeia as 

relações em sociedade. Conclusão: O conceito de território pôde ser analisado de forma 

interdisciplinar, correlacionando com as ciências da Administração, da Comunicação, do Direito, 

demonstrando sua importância no contexto dos conflitos sócio–ambientais, dos conceitos de 

espaço, território, rede, relações de poder e identidade aplicados de forma interligada com as 

ciências.  
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Mesas Redondas 

A agonia de um rio: crime ecológico do rio Doce, um desastre anunciado? 

O Vale do Rio Doce e o antropoceno 
Prof. Dr. Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE) 

O papel das sub–bacias para a recuperação hídrica e ecossistêmica do rio Doce 
Prof. Ms. Fábio Monteiro Cruz (Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG/GV) 

Impactos atinentes ao Parque e seus desdobramentos nos dias de hoje 
Ms.Vinicius de Assis Moreira (Instituto Estadual de Florestas, Diretoria de Áreas Protegidas) 

O desastre e a reação da população de Governador Valadares. Reações diversas 
Prof.ª Dr.ª Renata Bernardes Faria Campos (UNIVALE) 

Moderadora: Prof.ª Dr.ª Eunice Sueli Nodari (UFSC) 

 

 

Aspectos das doenças regionais negligenciadas que ultrapassaram a modernidade 

LBSap como vacina e imunoterápico na Leishmaniose Visceral Canina 
Prof. Dr. Alexandre Barbosa Reis (UFOP) 

Os desafios que precisam ser superados para a erradicação da esquistossomose 
Prof.ª Dr.ª Alda Maria Soares Silveira (UFJF – GV) 

Novas Ferramentas para erradicação da hanseníase 
Prof.ª Dr.ª Lucia Alves de Oliveira Fraga (UFJF – GV) 

Diagnóstico e tratamento das doenças gástricas causadas pelo Helicobacter pylori 
Médico, Gastroenterologista Rômulo César Leite Coelho 

Presidente da FPF 

Epidemiologia das doenças gástricas causadas pelo Helicobacter pylori 
Médico, Gastroenterologista, Me. Altair de Carvalho 

Epidemiologia da leishmaniose 
Prof. Dr. Wendel Coura (UFOP) 

Moderadora: Prof.ª Dr.ª Gulnara Patrícia Borja Cabrera 

 

 

Caravana Territorial da Bacia do Rio Doce 

Douglas Krenak (Povo Krenak) 

José Pavuna Neto (Assentamento Cachoeirinha, Tumiritinga) 

Cláudio Gonçalves de Oliveiras (Centro Agroecológico Tamanduá – CAT) 
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Guilherme Camponêz (Movimento dos Atingidos por Barragem – MAB) 

Roberto Antônio Luz (MST – Assentamento Primeiro de Junho) 

Moderadora: Bianca de Jesus Souza (Núcleo Ecologia – UFJF/Campus Valadares)  

 

 

Meio ambiente, saúde e migração 

Impactos ambientais na vida aquática: o sofrimento de um rio 
Prof. Dr. Heder José Ribeiro (UFJF–GV) 

Saúde e ambiente: uma relação necessária 
Prof.ª Dr.ª Eulilian Dias Freitas (UFJF–GV) 

Migração e saúde dos imigrantes brasileiros em Massachusetts 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Siqueira (UMS–Boston) 

Entre lagoas e florestas do médio rio Doce – A luta contra as doenças e a saúde para o 
trabalho (1940–1960) 
Prof. Dr.ª Maria Terezinha Bretas Vilarino (UNIVALE) 

Moderador: Prof. Dr. Jorge Malheiros 

 

 

Mobilidade humana no século XXI: Migração laboral, fronteira e conflitos 

Emigração indocumentada e documenta para os Estados Unidos 
Sr. Guilherme S. Mello (Immigrant Visa Assistant) 

A mudança do perfil do brasileiro que migra para os Estados Unidos na segunda metade do 
século XXI 
Prof.ª Dr.ª Maxine L. Margolis (University of Florida) 

Desafios e agenda de pesquisa para as migrações internacionais no século XXI 
Prof.ª Dr.ª Rosana Baeniger (Unicamp) 

As mulheres nas migrações contemporâneas 
Prof.ª Dr.ª Gláucia de Oliveira Assis (UDESC) 

Moderadora: Prof.ª Dr.ª Sueli Siqueira 

 

 

Mobilidade no mundo contemporâneo. Migrantes e refugiados no século XXI 

Refúgio, migrações e cidadania. Migração dos haitianos para o Brasil 
Prof. Dr. Duval Magalhães Fernandes (PUC–MG) 
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Entre Brasil e Itália: projetos e expectativas nas (e) imigrações de retorno 
Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Dadalto (UFES) 

Criminalização dos migrantes e refugiados no espaço Schengen: a (in) efetividade dos 
direitos humanos. 
Prof. Dr. Sebastiean Kiwonghi Bizawu (E.S. Dom Helder Câmara – BH/MG) 

Brasileiros em Portugal: retornos e permanências 
Prof. Dr. Romerito Valeriano (CEFET–MG) 

Moderador: Prof. Dr. Mauro Augusto Santos 

 

 

Relatos de experiências: Mobilidade Estudantil e Ciência sem Fronteira 

Amanda Souza Santos 

Marcone Luiz Rodrigues e Silva 

Prof. Dr. George Shigueki Yasui 

Moderadora: Ms. Adriana de Oliveira Leite Coelho 

 

 

Território, sociedade e meio ambiente 

Modelação do risco de inundação com recurso a SIG (Sistema de Informação Geográfica) 
Prof. Dr. Pierluigi Rosina (IPT/Portugal) 

O rio sofre: impacto da lama para a vida do rio Doce 
Prof. Dr. Francisco Barbosa (ICB/UFMG) 

Movimentos socioambientais na Bacia do Rio Doce: Uma retrospectiva dos avanços e 
retrocessos 
Engº Cláudio Bueno Guerra (Consultor Ambiental/PUC–Minas) 

Moderador: Prof. Dr. Haruf Salmen Espíndola 

 

 

Território, vulnerabilidade e diferenças 

A continuidade da diáspora africana no Alto Jequitinhonha: uma análise da história da 
comunidade quilombola de Vila Mova (Serro) 
Prof. Dr. Matheus de Mendonça Gonçalves Leite (PUC–Serro) 

Efetividade da medida socioeducativa de privação de liberdade em Gov. Valadares, como 
medida de proteção à infância e adolescência 
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Prof.ª Dr.ª Eunice Maria Nazarethe Nonato (UNIVALE) 

Políticas educacionais na cidade e no campo: vulnerabilidade e diferenças 
Prof.ª Dr.ª Maria Celeste Reis Fernandes Souza (UNIVALE) 

Moderadora: Prof.ª Dr.ª Maria Gabriela Parenti Bicalho (UFJF) 
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